




SIMON KUNNAN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA

Kuntasuunnittelun kurssi ja jatkokurssi Simossa 2010

Helka-Liisa Hentilä ja Risto Suikkari (toim.)

Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osaston julkaisuja
Julkaisu C 136

Oulu 2011



SIMON KUNNAN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA
Kuntasuunnittelun kurssi ja jatkokurssi Simossa 2010

Helka-Liisa Hentilä ja Risto Suikkari (toim.)

Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osaston julkaisuja
Julkaisu C 136
Oulu 2011

ISSN 0358-030X
ISBN 978-951-42-9424-2

Saatavana myös elektronisena versiona
ISBN 978-951-42-9425-9
(URL:http://herkules.oulu.fi/isbn9789514294259)

Kannen kuvat “ennen ja jälkeen” Janne Tolpanniemi

Painopaikka: Multiprint Oy
OULU  2011



Sisällys

Simo – uutta suuntaa valitsemassa
Johdanto
Helka-Liisa Hentilä ja Risto Suikkari

Simon historia ja nykytilanne 
Kati Matilainen 

Tietotekniikka vuorovaikutteisen suunnittelun tukena
Tonja Molin-Juustila, Antti Juustila, Johanna Nuojua, Saana 
Tauriainen, Leena Soudunsaari, Helka-Liisa Hentilä ja Kari Kuutti

Vuorovaikutuksen aktivointi: kohderyhmänä kuntalaiset
Heini Kaskela

Vuorovaikutuksen aktivointi: kohderyhmänä 
seurantaryhmäläiset
Riitta Mikkola ja Jenny Miettinen

Vuorovaikutuksen aktivointi: nettigalluppien suunnittelu
Elen Paddar

Osallistuva suunnittelu kuntasuunnittelun kurssilla
Leena Holmila

Nettikysely opiskelijoiden asumistoiveista ja 
muuttohalukkuudesta Simoon
Henna Hintsala

Lasten osallistaminen
Tiina Huotari

Maisema-analyysit

Simon maankäytön kehittämissuunnitelman planssit

05
08

31

41

52

69
78

86

18

13

86





5

Muutosta ennakoivaa ja ohjaavaa 
yleispiirteistä suunnittelua

Yhdyskuntasuunnittelulla   tarkoitetaan  erilaisten 
yhdyskuntien ja alueiden toimintojen sijoitteluun, mitoitukseen 
ja niiden välisiin yhteystarpeisiin liittyvää suunnittelua. 
Yhdyskuntien alueiden käytön suunnittelusta huolehtiminen 
määritellään maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä 
julkisen sektorin vastuulla olevaksi toiminnaksi (MRL 
17§, 18§, 19§, 20§), jonka yleisenä tehtävänä on luoda 
edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä kestävälle 
kehitykselle (MRL 1§). Nykyinen MRL – joka ollut voimassa 
vuodesta 2000 – määrittelee alueidenkäytön suunnittelun 
vuorovaikutteiseksi toiminnaksi. Kaikilla nk. osallisilla eli 
niillä, joita valmisteilla oleva kaava koskee, on oikeus 
osallistua suunnitteluun. Osallistuminen läpäisee kaikki 
kaavatasot asemakaavoista aina maakuntakaavoihin ja 
muihin yleispiirteisiin suunnitelmiin. 

Yleispiirteistä maankäytön suunnittelua tarvitaan, koska 
sen avulla hahmotellaan ja suunnitellaan erilaisten 
yhdyskuntien ja alueiden alueiden käytön tulevaisuutta 
pitemmällä tähtäimellä sekä otetaan kantaa erilaisten 
ympäristömuutosten ohjaamiseen. Yleispiirteisessä 
suunnittelussa aikatähtäin on tavallisesti 10-20 vuotta; 
monen maakuntakaavan uudistamisessa tai maankäytön 
kehityskuvan laatimisessa jopa 25 vuotta. Pitkä aikatähtäin 
lisää ennustettavuuden vaikeutta sekä toimintaympäristön 
muutoksen että kaavahankkeen sisäisten tekijöiden 
kehittymisen osalta. Suunnittelun toimintaympäristössä 
vaikuttaa erilaisia taloudellisia, teknologisia, poliittisia, 
demografi sia (väestöön liittyviä), sosiaalisia ja kulttuurisia 
suuntauksia. Yleispiirteisen suunnittelun tulisi tunnistaa 
ne ja vastata joustavasti pitkällä aikavälillä niiden ja vielä 
tuntemattomien ilmiöiden aiheuttamiin tarpeisiin. Erilaisten 
epävarmuuksien kirjo ja toimintaympäristön epäselvyys 
onkin yleispiirteisen alueidenkäytön suunnittelun keskeinen 
haaste. 

Vastaava tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus ja epäselvyys 
on läsnä myös esimerkiksi yritystoiminnassa. Siellä yleistynyt 
toimintamalli perustuu strategiseen työskentelytapaan. 

Simo – uutta suuntaa valitsemassa
Johdanto         Helka-Liisa Hetilä ja Risto Suikkari

Strategiaa voidaan luonnehtia tietoiseksi suunnanvalinnaksi, 
jonka perusteella valitaan kehittämiskohteita tai -painotuksia. 
Strateginen ote soveltuu kompleksisen prosessin 
johtamiseen. 

Strateginen ote on noussut esiin myös alueellisessa 
kehittämisessä 1990-luvulta alkaen: strategisessa 
aluekehittämisessä tavoitteena on koota ja organisoida 
alueen resurssit niin, että ne kohdistuvat muuttuvan 
toimintaympäristön näkökulmasta olennaisiin asioihin. 

Miten kansallinen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä 
asemoituu suhteessa strategiseen suunnitteluotteeseen? 
MRL:n mukaan alueiden käytön suunnittelun tulee 
perustua vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja vaikutusten 
arviointiin sekä edistää kestävän, terveellisen ja turvallisen 
elinympäristön suunnittelua, sekä myös sen käyttöä (MRL 
5§, kalvo). MRL:ssä määritellään joukko alueiden käytön 
ja kaavoituksen työkaluja, jotka muodostavat hierarkisen 
alueidenkäytön suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän. 
Ideaalitilanteessa yleispiirteinen suunnittelu ohjaa 
alempiasteisten kaavojen laatimista.

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään sisäänrakennettu 
etenemistapa vertautuu alueellisen kehittämisen 
resurssinäkökulmaan (Sotarauta 2003, ss. 80-81): 
suunnittelussa käytetään usein hyödyksi olemassa olevia 
fyysisiä ja tilallisia resursseja (esim. kaavavarantotarkastelu). 
Eteneminen tapahtuu rationaalisesti päätellen. 
Resurssinäkökulma sopii hyvin yhteen alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmän sisältävän hierarkkisuuden 
ja suhteellisen mekaanisten toimintamallien kanssa. 
Mekaaniselle mallille ominaista on määrällisten tavoitteiden 
asettaminen ja selkeästi määriteltyjen ongelmien ratkaisu 
(Sotarauta et.al. 2003, s. 37). Se toimii hyvin vakaassa ja 
ennakoitavassa toimintaympäristössä, mutta ei välttämättä 
enää dynaamisessa.
 
Erään aikamme johtavan kaupunkisuunnitteluteoree-
tikon Jean Hillierin sanoin suunnittelun näkökulman tulisi 
vaihtua kaupunkien ja alueiden kehityksen hallinnasta 
strategiseen navigointiin (”from steering the city to 



strategic navigation”), jotta toimintaympäristön muutos 
tai tietämättömyys alueen eri toimijoiden pyrkimyksistä ei 
vesitä laadittuja suunnitelmia (Hillier, 2008). Tämä tarkoittaa 
samalla suunnitteluprosessin organisoinnin sekä erilaisten 
toimijoiden ja verkostojen painottumista suunnittelun sisällön 
ohella. Jos verkostot ovat avoimia, voisivat ne kenties toimia 
erilaisista internetaikakauden teknologiainnovaatioista 
tuttujen ”avoimen lähdekoodin” (open source) kaltaisten 
vertaiskehittelymallien lailla optimaaliseen lopputulokseen 
pyrittäessä.

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä perustuu 
hierarkkiseen rakenteeseen, jossa ylemmän kaavatason 
ajatellaan ohjaavan alemman kaavatason toimintaa. 
Edellisestä     tavoitteesta  seuraa  toinen;  suunnitelmia   arvioidaan 
suhteessa saman ja ylemmän tason tavoitteisiin. Esimerkiksi 
yleiskaavoituksessa katse kääntyykin maankäyttö- ja 
rakennuslain yleistavoitteiden, valtakunnallisten aluei
denkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan  sekä muiden 
aluetta koskevien selvitysten ja suunnitelmien suuntaan. 
Hierarkkiseen suunnitteluotteeseen kuuluva tavoiteohjaus ja 
vaikutusten arviointi kääntää kuitenkin kaavatyössä katseen 
sisäänpäin. Avoimeksi jäävät tällöin kysymykset esimerkiksi 
toimintaympäristön mahdollisesta muuttumisesta, eri 
liikenne- ja asumismuotojen haluttavuudesta ja kysynnästä 
sekä siitä, miten erilaisten toimijoiden päätökset (esim. 
poliittinen päätöksenteko tai nopealla aikataululla ilmaantuvat 
isot yksittäiset hankkeet) vaikuttavat suunnitelmien 
toteutumiseen. 

Yleispiirteistä kaavoitusta on kritisoitu liian hitaaksi 
menettelyksi, jolloin nopeisiin toimintaympäristön muutoksiin 
on vaikea reagoida. Yleispiirteisessä suunnittelussa kyse 
on siten sekä suunnittelutehtävän monimutkaisuudesta 
ja pitkästä aikajänteestä johtuvan epävarmuuden että 
maakuntakaavoitukseen toteuttamiseen niveltyvän 
kuntakaavoituksen poliittiseen prosessiin liittyvän 
epäselvyyden hallinnasta. Tilanteessa tarvitaankin 
suunnittelun ja päätöksenteon toimintamallia, jolla Mäntysalo 
kutsuu strategiseksi eheyttämiseksi (Mäntysalo 2010 ss.73-
75). Se tarkoittaa toimintaa, jossa itse suunnitelman ohella 
pyritään edistämään ja ylläpitämään vuorovaikutteista 
suunnittelukäytäntöä. 

Epävarmuuden ja epäselvyyden hallinta on yleinen 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän kehittämiseen 
liittyvä haaste. Se edellyttää sellaisten suunnittelutyökalujen 
ja -menettelyjen kehittämistä, jossa pystytään yhdistämään 
maankäyttömuutosten kestävään hallintaan liittyvä vaatimus 
samanaikaisesta joustavuudesta ja ohjaavuudesta. Yhden 
mahdollisen mallin tarjoaa vuorovaikutteisesti laadittava, 
eri näkökulmia yhdistävä maankäytön kehityskuva, jossa 
tavallista aluevarauskaavoitusta vapaammin voidaan 
nivoa myös erilaiset kehittämispoliittiset toimet osaksi 
suunnitelmaa.

Lukuavain

Tässä raportissa esitellään Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
osastolla yhdyskuntasuunnittelun laboratoriossa vuosittain 
järjestettävän Kuntasuunnittelun kurssin (454505S, 15 
op) sekä kuntasuunnittelun jatkokurssina järjestettävä 
Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin (454560S, 
5-10 op) tulokset. Kurssit ovat osa 5. vuosikurssin 
yhdyskuntasuunnittelun opintosuunnakseen valinneiden 
arkkitehtiopiskelijoiden maisterivaiheen koulutusohjelmaa. 
Lisäksi    kursseille  osallistuu 4.-5. vsk maantieteen 
opiskelijoita, joilla on sivuaineena yhdyskuntasuunnittelu. 
Kurssien tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yleispiirteiseen 
ja vuorovaikutteiseen maankäytön suunnitteluun 
osana kunnan muuta suunnittelua (esim. elinkeinot, 
palvelutuotanto, pitkän tähtäimen kehittämisstrategiat). 
Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssi toteutetaan samaan 
aikaan kuntasuunnittelun kurssin kanssa ja se kytkeytyy 
tiiviisti samaan kohdekuntaan. Erikoiskurssilla pääpaino on 
kirjallisissa selvitystehtävissä (esim. asukaskysely), joiden 
aiheiden määrittelyssä kunnan omat toiveet ja tarpeet on 
pyritty huomioimaan. Kurssit toteutetaan yhteistyössä jonkin 
pohjoissuomalaisen kunnan kanssa. 

Tällä kertaa kohdekunnaksi valikoitui Simo, jossa on 
näköpiirissä mittavia energia-alan hankkeita. Simo oli kurssin 
suoritusajankohtana ehdolla ydinvoimalan sijaintipaikaksi 
kiilvoitellen Pyhäjoen kanssa. Tämän lisäksi on Simoon 
kehitteillä uusiutuviin enerianlähteisiin kuten tuulivoimaan 
perustuvia hankkeita.

Vuodesta 2007 kuntasuunnittelun kurssilla mukana on ollut 
myös Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen 
tutkimusryhmä, joka tutkii yhteistyössä arkkitehtuurin 
osaston kanssa vuorovaikutukseen ja osallistumiseen 
perustuvaa maankäytön suunnittelua sekä osallistumista ja 
suunnittelua tukevia teknologioita. Tutkimuksen kohteena 
ovat suunnittelun alkuvaiheet, vuorovaikutus suunnittelussa, 
suunnittelupaikan ja suunnittelustudion välinen tiedonkulku, 
sekä hajautetun teknologian soveltuvuus varsinkin tila- ja 
kaupunkisuunnittelussa ja sen tiedonvälityksessä. 

Raportin avaa maantieteen opiskelija Kati Matilaisen Simon 
asutuksen ja elinkeinorakenteen historiaa ja nykytilannetta 
käsittelevä artikkeli Simon historia ja nykytilanne.  

Tanja Molin-Juustilan ja tutkijakumppaneiden artikkelissa 
Tietotekniikka vuorovaikutteisensuunittelun tukena 
kuvataan Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston ja tieto
jenkäsittelytieteiden laitoksen yhteistyönä suorittamasta 
tutkimustyöstä, jossa kokeillaan erilaisia teknologioita ja 
niiden hyödynnettävyyttä vuorovaikutteisen suunnittelun 
apuvälineenä.

Arkitehtiopiskelija Heini Kaskelan artikkeli Vuorovaikutuksen 
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aktivointi: kohderyhmänä kuntalaiset  kuvaa Simon 
kuntasuunnittelun kurssiin liittyvää kuntalaisten 
osallistumisen aktivointia osana osallistuvaa vuorovaikutteista 
suunnittelua.

Arkkitehtiopiskelijoiden Riitta Mikkolan ja Jenny Miettisen 
artikkelissa Vuorovaikutuksen aktivointi: kohderyhmänä 
seurantaryhmäläiset kerrotaan, miten seurantaryhmän 
avulla kerättiin paikkatietopohjaista paikallistietoutta 
tulevasta suunnittelualuesta KerroTarina -
kännykkäsovellusta käyttäen. Tiedon keräämisessä 
hyödynnettiin Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden 
laitoksen kehittämiä  Kerro Tarina- ja WebMapMedia-  
sovelluksia, jotka olivat kurssilla koekäytössä 

Arkkitehtiopiskelija Elen Paddar esittelee artikkelissaan 
Vuorovaikutuksen aktivointi: nettigalluppien suunittelu  
toimenpiteitä, joilla pyrittiin aktivoimaan vuorovaikutusta 
internettiä hyödyntäen. Osallisia ohjattiin äänestämään 
mieleisiään maankäytön suunnitelmien vaihtoehtoja sekä 
perustelemaan näkemyksiään suunnittelun tueksi.

Arkkitehtiopiskelija Leena Holmila kertoo artikkelissaan 
Osallistuva suunnittelu Kuntasuunnittelun kurssilla 
yleispiirteisesti Simon KUNTIS-kokeilun tiedotuksesta, 
yhteydenpidosta ja osallistumisesta yhteisseminaareihin.  

Artikkelissa Nettikysely opiskelijoiden asumistoiveista ja 
muuttohalukkuudesta Simoon, maantieteen opiskelija Henna 
Hintsala esittelee suorittamansa energialan opiskelijoille 
suunnatun nettikyselyn tuloksia.

Raportin viimeisessä artikkelissa  Lasten osallistaminen 
maantieteen opiskelija Tiina Huotari kertoo  yrityksestä saada 
myös lasten näkökulma ja idearikkaus esiin vaikuttamaan 
kunnan maankäytön visioihin.

Simon kunnan maankäytön kehittämissuunnitelman planssit 
ovat väriliitteinä raportin lopussa.

Lähteet

Julkaisut
- Mäntysalo, Raine. ”Yhdyskuntasuunnittelu strategisena 
eheyttämisenä ja rajatyöskentelynä.” Yhdyskuntasuunnittelu, 
no 2, 2010.
- Sotarauta, Markku ja Viljamaa, Kimmo (toim.) Tulkintoja 
kaupunkiseutujen kehityksestä ja kehittämisestä. Kooste 
usean tutkimuksen tuloksista. Tekniikan akateemisten liitto 
TEK. Tampere, 2003.
- Sotarauta, Markku; Linnamaa, Reija & Suvinen, Nina. 
Tulkitseva kehittäminen ja luovat kaupungit. Tampereen 
yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Sente, 
Sente-julkaisuja 16/2003.

- Ståhle Pirjo & Sotarauta, Markku. Alueellisen 
innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet 
Suomessa. Esiselvitys. Tulevaisuusvaliokunta. Eduskunnan 
kanslian julkaisu 8, 2002.

Muut lähteet
- Hillier, Jean. ”Are we there yet? From ’steering the city’ to 
strategic navigation and further theoretical becoming”, YTK 
40 vuotta juhlaseminaari, Key Note –luento, 18.-19.9.2008.
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Simon historia ja nykytilanne
Kati Matilainen

Johdanto 

Simo sijaitsee Lapin läänin eteläosassa Perämeren 
rannikolla. Simon kunta on perustettu vuonna 1866. 
Naapurikuntia ovat Kemi, Keminmaa, Tervola, Ranua ja 
Ii. (Simon kunta 2010)

Simon pinta-ala on 1483,1 km2, josta vesipinta-alaa 
on 18,4 km2. Ennen Ranuan kunnan perustamista 
vuonna 1917 Simon pinta-ala oli 2251,7 km2. Ranuaan 
liitettiin kunnan itäinen osa, Yli-Simon alue (621,7km2). 
Luonto-olosuhteiltaan Simo kuuluu enemmän Pohjois-
Pohjanmaahan kuin Lappiin. Pinnanmuodoltaan Simo on 
suurimmaksi osaksi lakeutta. Simon maaperästä 60–70 
prosenttia on soita. Kunnan läpi virtaa Simojoki, jonka 
pituus 178,5 kilometriä. Simojoessa on runsaasti koskia 
ja vesimäärän vaihtelut ovat suuria. (Hiltunen 1986)

Simojoki on yksi harvoista patoamattomista keskisuurista 
joista Suomesta. Lisäksi se on Torniojoen ohella ainoita 
Itämereen laskevia luonnonvaraisia lohijokia. (Nenonen 
(2007)

Simojokeen laskee myös useita sivujokia. Simon 
rannikkoviiva on varsin mutkikas. Suurimmat niemet 
ovat Simoniemi ja Maksniemi sekä niiden väliin jäävä 
Ykskuusi, joka on vasta runsaat puoli vuosisataa sitten 
mantereeseen kiinni kasvanut saari. Maankohoamisen 
vuoksi kunta laajenee 8.5 millimetriä vuodessa merelle 
päin. Rannat ovat pääosin kivikkoisia ja paikoin matalia 
kallioita. Simon edustalla on yli 50 saarta. (Hiltunen 
1986)

Elinkeinorakenne

Simossa maanviljelyksen harjoittamista hankaloittavat 
soiden runsas määrä ja rannikon peltojen kivisyys. 
Viljelykseen kelpaavaa maata on lähinnä rannikolla ja 
kapeina nauhoina jokivarsilla. Peräpohjola ja Simo ovat 
perinteisesti karjatalousvaltaista aluetta. Jokivarsien 
niityt ja osa soista tarjoavat Simossa mahdollisuuden 
heinäkasvien kasvatukseen karjan rehuksi (Niskala 

& Niskala 2002). Metsästys ja kalastus olivat pitkään 
Peräpohjolassa pääelinkeinoja, mikä hidasti peltoviljelyn 
kehittymistä. Maanviljelys oli vain sivuelinkeino 1600- ja 
1700-luvuilla. Suuret katovuodet 1860-luvulla muuttivat 
maataloutta karjatalousvaltaisempaan suuntaan. 
(Pänkäläinen 1986)

Lohia on pyydetty Simojoesta jo keskiajalla, josta 
on merkintä vuodelta 1345 Turun tuomiokirkon ns. 
mustassa kirjassa. Merkinnässä kerrotaan, että eräs 
simolainen perhe oli määrätty lastensa rikkomusten 
takia maksamaan Turun tuomiokirkkoseurakunnalle 
tynnyrin lohta. Merikalastusta on harjoitettu Simon 
edustalla jo 1600-luvulla ja kalastus laajeni 1800-luvulla 
pyyntitekniikan kehittyessä. Kalareissut kestivät kesäisin 
pitkiä aikoja, koska veneissä ei ollut moottoreita ennen 
sotia. Kalastajat pitivät tukikohtia merellä ollessaan mm. 
Korkeasaaressa, jossa on säilynyt raunioita kalastajien 
kämpistä. Kalastus oli Simossa pääelinkeino vielä 
1830-luvulla. Silloin simolaiset saivat myyntituloistaan 
55 prosenttia kalasta, kymmenen prosenttia voista ja 
viisi prosenttia metsäntuotteista. Nykyisin kalastus 
on rajoitettu virkistyskalastukseen kalakannan 
säilyttämiseksi. Simojoesta on pyydetty myös nahkiaisia. 
Simojoki on ollut jo 1800-luvulla Suomen merkittävämpiä 
nahkiaisen pyyntijokia. (Heikkilä 1999)

Vanhimpia simolaisia metsäteollisuuslaitoksia 
olivat vesisahat. Simojoen ensimmäinen vesisaha 
oli Kalliokosken saha, jonka oululaiset liikemiehet 
perustivat vuonna 1841. Se sijaitsi noin 20 kilometrin 
päässä Simojoen suulta. Sahateollisuuden olosuhteet 
paranivat merkittävästi, kun vuonna 1857 höyrysahojen 
perustaminen sallittiin. Lisäksi vuonna 1859 tuli voimaan 
maakauppalaki, joka antoi mahdollisuuden perustaa 
kauppoja maaseudulle (Siipola 1986). Kalliokosken saha 
myytiin 1874 ruotsalaiselle yhtiölle, joka rakensi siitä 
Kallion höyrysahan Kallion saarelle. (Niskala & Niskala 
2002)

Simon Vasankarin saha rakennettiin vuonna 1874 
Simojoen suulle (Niskala & Niskala 2002). Vasankarille 



9

perustettua sahaa kutsuttiin myös ”Simon tulisahaksi”, 
koska se käytti höyryvoimaa (Korkala & Korkala). Saha 
paloi 1900-luvun alussa eikä samalle paikalle noussut 
enää uutta sahaa (Simon kunta 2010). Toiminnan 
jatkamiseksi norjalainen omistaja osti Kallion sahan. 
Kallion saha kasvoi vähitellen niin, että parhaimpina 
aikoina työntekijöitä oli useita satoja. Kallion saaren ja 
mantereen välillä kulki säännöllinen laivayhteys. Sahan 
läheisyys voimisti myös Simoniemen elämää Kylällä 
toimi useita kauppoja ja kyläläiset saattoivat toimittaa 
elintarkkeita sahan työntekijöille. (Niskala & Niskala 
2002)

Sahojen läheisyyteen syntyi myös asutusta. Kallion sahan 
läheisyyteen rakennettiin konttori, talo isännöitsijälle 
sekä työläisille asuinparakit.  Suurin osa Kallion sahan 
työtekijöiden asuinparakeista sijaitsi ”Pirttisaarella”. 
Peräpohjolan sahoilla asunto-olot olivat heikot. Yhtä 
huonetta kohdin oli noin kahdeksan henkilöä. (Siipola 
1986). Vasankarin sahan työntekijät rakensivat 
Vasankarin tien varteen vaatimattomia mökkejään (ks. 

kuva 1). Tämä Lahenrannan mökkikylä on suurimmalta 
osalta yhä jäljellä, mutta useat rakennukset ovat nykyisin 
vain kesäkäytössä. (Korkala & Korkala)

Lisäksi Vasankarin rannasta voi vielä löytää rimoista 
tehdyn laiturin jäännöksiä ja erikoisia kiviä, joita on 
käytetty laivojen painolastina (Simon kunta 2010). Kallion 
sahan toiminta päättyi 1927, kun Kemiyhtiö päätti 1926 
rakentaa uuden sulfaattiselluloosatehtaan Pajusaareen. 
Osa työväestä siirtyi Kemiin Karihaaraan sahalle, osa 
simolaisista työläisistä jäi kotiseudulleen. (Siipola 1986)

Pohjois-Suomen metsäteollisuuden synnyn ja kehityksen 
tärkeinä edellytyksinä ovat olleet Perämereen laskevat 
uittokelpoiset jokiväylät ja niiden läheisyydessä olleet 
metsävarat. Simojoella uittivat 1800-luvulla pääasiassa 
Vasankarin ja Kallion höyrysahojen omistajat. (Niskala & 
Niskala 2002)

Metsäteollisuudessa oli suuri murrosvaihe 1920-luvulla, 
jolloin selluloosa- ja paperiteollisuus teki voimakkaasti 
tuloaan. Kesäisin työtekijöiden määrä vaihteli sadan 
ja kahden sadan välillä (Niskala & Niskala 2002). 
Palonkarilla sijaitsi uittojen erottelutyömaa sekä konttori- 
ja asuinrakennukset (Asukas 2010). Sahateollisuuden 
huippuvuosina 1923–27 uitetut puumäärät olivat suuria. 
Maailmanlaajuinen vuonna 1929 alkanut talouslama 
supisti voimakkaasti Suomen sahatavaran vientimääriä 
ja moni sahaomistaja joutui lopettamaan yrityksensä 
(Siipola 1986). Sotien jälkeen uitot Simojoella lisääntyivät 
voimakkaasti, mutta 1960-luvulla puutavaraa siirryttiin 
kuljettamaan yhä enemmän kuorma-autoilla. Simojoessa 
uitettiin viimeisen kerran vuonna 1964. (Niskala & Niskala 
2002)

Kemi- ja Tornion suistoalueet ovat maamme ja 
todennäköisesti koko maailman pohjoisin tuulimyllyjen 

Kuva 1. 
Lahenranta vuonna 1900. Lähde www.simonkyla.fi

Kuva 2. 
Lahenranta vuonna 1960. Lähde www.simonkyla.fi

Kuva 3. 
Lahenranta vuonna 2008. Lähde www.simonkyla.fi
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esiintymisalue. Hyvin tavallista oli että mylly ja saha 
sijaitsivat yhdessä. Ensimmäiset vesimyllyt olivat 
vaatimattomia hirsistä ladottuja huoneita, jotka sijoitettiin 
joen tai puronuomassa vesirajaan. Vuonna 1890-luvulla 
Simossa oli toiminnassa 13 vesiratasmyllyä ja viisi 
tuulimyllyä. Esimerkiksi Simoniemessä oli Khihtilän 
talon luona kaksi tuulimyllyä, jotka hävisivät 1900-luvun 
alkupuolella. (Rantanen1986)

Rautatien Oulusta Tornioon valmistuminen vaikutti 
huomattavasti teollisen toiminnan ja kaupan 
vilkastumiseen Simossa. Simonkylältä saapunut Hugo 
Vuolevi perusti sahan, kauppatalon ja niiden lisäksi 
tiilitehtaan vanhan kansakoulurakennuksen paikalle. 
Tiilitehtaan työntekijöille rakennettiin asunnoksi ”Ainola”, 
joka on toiminut myös kunnantalona. Ilmari Castren perusti 
myös tiilitehtaan Asemakylälle. Tyypillistä simolaista 
kotiteollisuutta ovat harjoittaneet laivanveistäjät, joista 
merkittävin oli Jaakko Junes. Melkein jokaisessa talossa 
on vesitetty lisäksi veneitä omaan tarpeeseen. Simon 
sijainnista rannikolla ja kalastustarvikkeiden ja veneiden 
valmistuksen johtui, että kotiteollisuutta harjoitettiin 
Simossa kaksi kertaa enemmän 1800-luvun lopulla kuin 
sisämaan kunnassa Tervolassa. (Rantanen 1986)

Simon teollisuuden ensimmäinen vaihe alkoi laantua 
1920-luvulla. Tärkeänä syynä olivat Veitsiluodon ja 
Kemin tehtaiden perustaminen. Ne tarjoisivat töitä myös 
simolaisille. Vasta 1960-luvulta lähtien Simoon on pyritty 
saamaan pienteollisuutta. (Rantanen 1986)

Nykyään Simo on elinkeinorakenteeltaan kunta, jossa 
palveluiden ohella pienteollisuus on suurin työllistäjä, 
vaikkakin alkutuotannolla on edelleen merkittävä asema 
(ks. taulukko 1).

  Simo (%) Koko maa (%)
Alkutuotanto 18,7 4,1
Jalostus  9,6 24,9
Palvelut  68,5 70,1
Muut toimialat 3,2 1,0
Taulukko 1. Työpaikkojen osuus (%) toimialoittain Simon 
kunnassa ja Suomessa keskimäärin. Lähde Tilastokeskus 
2006.

Liikenneyhteydet

Vielä 1800-luvun lopussa Simossa harjoitettiin melko 
laajaa merenkulkua. Kyse oli jähtiliikenteestä, talon-
poikaispurjehduksesta. Matkoja tehtiin Pietariin ja 
Tukholmaan saakka. Pietarista noudettiin jauhoja ja 
Tukholmaan vietiin mm. lohta ja sieltä tuotiin suolaa. 
Elinkeino hiipui 1900-luvun alussa rautatien rakentamisen 
ja höyrylaivojen ilmestymisen myötä. (Myllylä 1986)

Rautatien ulottuminen Simoon merkitsi huomattavaa 
parannusta liikenneoloihin. Oulun ja Tornion välinen 
rata valmistui vuonna 1903 (Myllylä 1986). Suunnittelijat 
ehdottivat radan ja aseman sijoittamista joko nykyiselle 
paikalleen tai Simonkylän Siirikankaalle. Kyläläiset eivät 
uskoneet rautatien merkitystä kovin suureksi, joten rata 
rakennettiin nykyiselle reitille.

Liikenteen painopiste siirtyi vähitellen Asemakylälle ja 
myös uudisrakentaminen ja liiketoiminta siirtyivät sinne. 
Tämä lienee yksi ratkaiseva tekijä siihen, että vanha ja 
yhtenäinen rakennuskanta on säilynyt Simonkylässä ja 
Simoniemessä. (Niskala & Niskala 2002)

Vanha Turku-Tukholma-maantie kulki Simon kautta. 
Se oli määrätty raivattavaksi jo 1652. Tiellä oli pitkään 
merkitystä vain postin kuljetuksessa silloin kun postia ei 

Kuva 4. Simon asema vuonna 1914 Tanskan prinsessan, 
Keisari Nikolai II:n äidin matkustaessa asema ohi. 
Lähde Simon kirja (1986).

Kuva 5. Museotie. Lähde www.simonkyla.fi
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voitu tuoda meritse suoraan Ruotsista. Oulun ja Kemin 
välille tie saatiin pyöräajoneuvoilla liikennöitävään 
kuntoon vasta 1750-luvun alussa. Rantatie oli mutkainen 
ja kiemurteli pitkin rannikkoa. Tietä ei päästy parantamaan 
vielä 1800-luvulla, koska valtio keskittyi rautateiden ja 
kanavien rakentamiseen (Niskala & Niskala 2002). Osa 
tästä tiestä on vielä nykyisinkin käytössä. Tie on saanut 
museotien arvon vuonna 1982. Museotieksi hyväksytyn 
tieosuuden pituus on 2,9 kilometriä. (Heikkilä 1999)

Tien Vasankarin sahalle rakennutti sahan omistaja, 
kapteeni Qwickström vuonna 1874. Tie erkani rantatiestä 
ja kulki sahalta Lammassaareen sekä Mansikkaniemeen 
ja Lammassaaren välistä Filpukselle. Tie on vielä 
nykyäänkin käytössä. Lisäksi on olemassa 1870-kuvun 
kirkkotie, joka kulki Simonimestä kirkolle Wallon talon 
sivuitse. (Niskala & Niskala 2002) Valtatien valmistuminen 
1953 siirsi Oulu-Kemi välisen tieliikenteen kokonaan 
pois kylän halki johtavalta vanhalta postitieltä (Heikkilä 
1999).

Postia kuljetettiin 1860-luvulle saakka 
kievaripostijärjestelmän mukaisesti. Vuonna 1887 
maaseudun postia alettiin kuljettaa urakkahevosilla 
ja maaseudulle perustettiin postitoimistoja. Simon 
posti aloitti toimintansa pappilassa heti uusien 
määräysten tultua voimaan. Postiasema korotettiin 
1891 postitoimistoksi. Pappilan jälkeen Simoniemen 
postitoimisto sijaitsi Kylmälän talossa. Rautatien 
valmistuttua Simon asemalle perustettiin postitoimisto. 
Simoniemen postitoimisto alennettiin 1922 ensimmäisen 
luokan postiasemaksi ennen kuin toiminta loppui 1990-
luvulla. Myös Simokylässä ja Maksniemessä sijaitsi 
ensimmäisen luokan postiasemat. (Niskala & Niskala 
2002)

Asutushistoria

Vanhimmat merkit asutuksesta Simossa ovat kivikaudelta 
(Simon kunta 2010). Vanhin suhteellisen varma tieto 
Simon asutuksesta on 1540-luvulta. Silloin oli olemassa 
ainakin seuraavat tilat: Ruikka Simonkylältä, Sipi 
Kiimarus ja Olli Tapio Simoniemessä ja Lauri Oravainen, 
Olli Raja ja hiukan myöhemmin Ervasti (ent. Olli Kontio) 
sekä Pekka Parsiainen Maksniemestä. (Heikkilä1999). 
Simon rannikkoseudulle muodostui keskiajan kuluessa 
varsin tiheä ja elinvoimainen asutus. 

Simon seutu oli Haukiputaan ja Iin jälkeen tiheämmin 
asuttu alue Iin suurpitäjässä. Asutushistoriassa oli 1500-
luvun puolivälistä 1700-luvun puoliväliin vaihe, jossa 
väestönkasvu oli hidasta ja ajoittain pysähtynyttä. Syinä 
olivat kulkutaudit, katovuodet ja sodat. Uudisasutus 
käynnistyi vähitellen 1700-luvun puolivälissä. Silloin 
simolaisia oli arviolta noin 350 henkeä. Vuosien 1749 
ja 1865 välillä Simon taloluku kaksinkertaistui. (Niskala 
& Niskala 2002) Uudisasutuksen painopiste oli vielä 
rannikolla, jolloin erityisesti Simoniemen kylän alueelle 

  Talojen lukumäärä          

Vuosi Simonkylä Simoniemi Maksniemi Jokikylä Yli-Simo Yhteensä

1548 11 6 5 0 0 22
1580 14 7 7 0 0 28
1600 11 6 6 0 0 23
1620 19 9 8 0 0 36
1663 18 9 7 0 0 34
1700 19 10 7 0 0 36
1729 17 7 6 2 0 32
1805 19 13 7 5 2 46
1865 19 14 9 18 8 68

Taulukko 2. Talojen lukumäärä Simossa vuosina 1548-1865. Lähde Simon kirja (1986)

Kuva 6. Peräpohjalaista rakennuskulttuuria. Lähde www.
simo.fi/: Vanhaa kulttuurimaisemaa.
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perustettiin uusia tiloja. Simon uudisasutuksen painopiste 
siirtyi 1800-luvulla Simojoki-varteen, Jokikylään ja 
nykyisen Ranuan kunnan länsiosaan, Ylimaahan. 
(Hiltunen 1986)

Nykyään runsasväkisimmät kylät ovat Simoniemi, 
Maksniemi, Simokylä ja Asemakylä. Tosin Simonkylän 
väestörakenne on epäedullinen, sillä nuoriso on muuttanut 
muualle. Sen sijaan Maksniemi on kasvanut nopeasti 
Kemin kaupungin läheisyyden vuoksi. (Heinänen 1986: 
78)

Simon vanhin koulu on Simoniemen koulu, joka 
perustettiin vuonna 1872. Simonkylän ja Maksniemen 
koulu aloittivat toimintansa vuonna 1894. Asemakylän 
kansakoulu avattiin vuonna 1921. Simonniemen koulu 
ei ole enää toiminnassa ja rakennus on vuokrattu 
näyttämötaiteen yhdistykselle. (Niskala1986, Johansson 
2009: 50)

Kulttuurihistoria

Simoniemen kylä ja Simoniemi kuuluvat valtakunnallisesti 
merkittäviin kulttuuriympäristöihin. Ne edustavat hyvin 
säilynyttä kyläasutusta Perämeren rannikkoalueella. 
Kylien rakennuskanta on Lapissa poikkeuksellinen, 
koska kylät säästyivät lähes kokonaan Lapin sodan 
tuhoilta. Rakennuskannan joukossa on paljon 1800-luvun 
lopun ja 1900-luvun alun 1½ - ja 2-kerroksisia tyyliltään 
yhtenäisiä ja edustavia talonpoikaistaloja. 
 
Lisäksi on muutamia talonpoikaisrakentamisesta 
poikkeavia virkamiestaloja ja työväen vaatimattomia 
asumuksia. (Niskala & Niskala 2002, Museovirasto 
2009). Talojen pihapiirin kuuluu paljon rakennuksia, 
jotka sijoittuvat neliön muotoon. Simon nykyisten 
talonpoikaisrakennusten erityistuntomerkkinä voidaan 
pitää koristeellista kuistia. Pihapiiriin on kuulunut myös 
kymmenittäin eri tarkoituksiin rakennettuja aittoja ja 
niiden lisäksi erikoisaittoja, kuten erä- ja kala-aittoja. 
Simoniemessä ja Simonkylässä erikoisuutena on se, että 
monen pihapiirin läpi kulkee tie. (Palviainen1986)
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Tietotekniikka vuorovaikutteisen suunnittelun tukena
Tonja Molin-Juustila, Antti Juustila, Johanna Nuojua, 
Saana Tauriainen, Leena Soudunsaari, Helka-Liisa Hentilä, Kari Kuutti

Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos 
on yhdessä arkkitehtuurin osaston kanssa tehnyt 
tutkimusyhteistyötä vuorovaikutteisen maankäytön 
suunnittelun teknologiatuen parissa jo useamman 
vuoden ajan. Vuoden 2009 alusta alkaen Suomen 
Akatemia myönsi yhteistyölle rahoitusta kolmeksi 
vuodeksi. Tämän PUDAS-projektin (http://pudas.oulu.
fi ) puitteissa siis jatkettiin yhteistyötä myös syksyn 
2010 Kuntasuunnittelu-kurssin parissa. Kurssi on jo 
useamman vuoden tarjonnut lähes aitoa suunnittelutyötä 
muistuttavan testikentän erilaisten teknologioiden 
käyttö- ja käyttäjäkokemusten arvioinnille, toimien siten 
teknologioiden jatkokehityksen tukena. Lisäksi näiden 
kenttäkokeilujen kautta on koko ajan rakennettu yhteistä 
visiota siitä, millaista tulevaisuuden teknologiatuettu 
vuorovaikutteinen suunnittelu voisi olla. 

Tutkimus- ja teknologiakehitystyön kohteena ovat 
vuorovaikutteinen suunnittelu, suunnittelutiedon keruu ja 
käyttö sekä paikkatietoisen median (kuvat, ääni, videot 
jne.) mahdollisimman monipuolinen hyödyntäminen 
erityisesti suunnittelutyön alkuvaiheissa. Erityisen 
mielenkiinnon kohteena PUDAS-projektissa on myös 
tavallisten kansalaisten ja kuntalaisten mahdollisuudet 
osallistua ja vaikuttaa suunnittelutyöhön. Teknologioita 
on kehitetty käyttäjälähtöisesti eli kuuntelemalla 
käyttäjien toiveita ja tarpeita ja arvioimalla toteutettuja 
ratkaisuja aidoissa työ- ja käyttötilanteissa yhdessä 
todellisten käyttäjien kanssa. Kehitystyön edetessä on 
myös samalla syvennetty ymmärrystä teknologiatuetun 
vuorovaikutteisen suunnittelun tulevaisuuden kuvasta.

Syksyn 2010 Kuntasuunnittelu-kurssi Simossa oli 
sarjassaan neljäs kenttäkokeilu (aiemmat Pyhäjärvi-
07, Sevettijärvi-08, Ylikiiminki-09) ja siinä hyödynnettiin 
aiempien kurssien kokemuksia. Tässä toteutuksessa 
vuorovaikutuksen ajoitusta pyrittiin aikaistamaan, jotta 
osallistumisen aktivointiin jäisi riittävästi aikaa ja näin 
saataisiin enemmän sisältöä hyödynnettäväksi itse 
suunnittelutyössä. Vuorovaikutteisen suunnittelun osana 
Simoon muodostettiin yhdessä kunnan edustajien 
kanssa neuvotellen ns. seurantaryhmä, jonka jäsenet 

pyritään kokoamaan mahdollisimman monipuolisesti eri 
toimijoista (mm. asukkaat, kylätoimikunnat, yhdistysten 
ja yritysten edustajat, viranhaltijat jne.). Seurantaryhmä 
kokoontuu kurssin aikana useamman kerran suunnit-
teluseminaareihin, joissa keskustellaan ja ohjataan 
suunnittelutyön etenemistä. Muista kokeiluista poiketen 
vuorovaikutus seurantaryhmän kanssa käynnistettiin jo 
alkukesän aikana yhteisten maastokäyntien merkeissä 
(ks. Jenny Miettisen ja Riitta Mikkolan artikkeli). Lisäksi 
tiedotukseen ja osallistumisen aktivointiin kiinnitettiin 
huomiota (ks. Heini Kaskelan artikkeli). Myös koululaisia 
pyrittiin innostamaan osallistumaan kokeiluun (ks. Tiina 
Huotarin artikkeli). Kurssin toteutuksessa hyödynnettiin 
aiempien kokemusten pohjalta paranneltuja 
versioita internet-pohjaisesta WMM-sovelluksesta 
(WebMapMedia) sekä Kerro Tarina -mobiilisovelluksesta. 
Tutkimusaineistoa tässä kokeilussa kerättiin mm. 
havainnoimalla kuntasuunnittelun kurssin opiskelijoita 
työ- ja vuorovaikutustilanteissa sekä erilaisin kyselyin ja 
haastatteluin.

WMM-sovellus karttapohjaiseen vuoro-
vaikutukseen Internetissä

Kansalaisten ja suunnittelijoiden väliseen 
vuorovaikutukseen kehitetty WMM-sovellus 
tarjoaa julkisena verkkosivustona karttapohjaisen 
keskustelualustan paikkasidonnaisen tiedon tuottamiseen, 
tarkasteluun ja kommentointiin. Lisäksi suunnittelutyön 
edetessä sovellus tarjoaa keskustelualustan myös 
suunnitelmien kommentointiin. Simon kokeilussa 
asukkaat pystyivät lisäksi osallistumaan karttapohjaisiin 
äänestyksiin, jotka liittyivät suunnitteluprosessin eri 
vaiheisiin. Sivusto avattiin jo toukokuussa, jolloin 
peräänkuulutettiin erityisesti paikallisten ideoita ja ajatuksia 
suunnittelutyön pohjaksi. Kuntalaisilla oli mahdollisuus 
lähettää kuvia ja viestejä sekä kommentoida valittuja 
alueita ja niiden käyttötarkoitusta. Kartalle oli mahdollista 
merkitä mm. kehittämistä vaativia ja miellyttäviä paikkoja 
sekä kommentoida muiden merkitsemiä paikkoja, kuvia 
ja keskustelun avauksia (Kuva 1). Julkisena sivustona 
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keskustelu- ja kommentointimahdollisuus oli toki avoinna 
kenelle tahansa. Eniten keskustelua asukkaiden kesken 
herätti Asemakylän keskustaa koskeva paikkamerkintä, 
joka koski keskustan sekavuutta. Asukkaat toivoivat 
muun muassa keskustan siistimistä ja puistoa keskustan 
alueelle.  Asemakylälle tehdyt paikkamerkinnät korostivat 
alueen tärkeyttä ja siksi Asemakylän alue otettiin lopulta 
mukaan yhdeksi syksyn suunnittelukohteeksi aiemmin 
valittujen Simonkylän, Simoniemen ja Ykskuusen 
lisäksi.

Kesän jälkeen syyskuussa alkoi varsinaisesti opiskelijoiden 
kurssityö, jolloin opiskelijat kävivät tutustumassa 
suunnittelukohteisiin paikan päällä sekä perehtyivät myös 
WMM:n antiin. Sivustolle oli kesän aikana kertynyt 38 
erilaista merkintää ja 17 kommenttia näihin. Opiskelijat 
tuottivat myös itse sisältöä sivustolle maastokäynneillään 
Kerro Tarina -sovelluksen (kts. edellä) avulla kertomalla 
joko omia tai seurantaryhmäläisiltä saamiaan tarinoita. 
Kansalaisten oli mahdollista tarkastella ja kommentoida 
myös näitä tarinoita ja kuvia WMM:n karttanäkymässä.

Syksyllä WMM:aan lisättiin suunnittelijoita varten 
mahdollisuus tehdä karttapohjaisia äänestyksiä. 
Suunnittelijat pystyivät lisäämään äänestyksiä heitä varten 
toteutetun käyttöliittymän kautta, minkä jälkeen asukkaiden 

oli mahdollista äänestää mieluisinta vaihtoehtoa sekä 
perustella valintaansa. Eräs kurssin opiskelijoista keräsi 
muilta opiskelijoilta äänestyskysymyksiä niistä aiheista, 
joita pidettiin tärkeinä kussakin suunnitteluvaiheessa. 
Hän myös lisäsi äänestykset sivustolle sekä raportoi 
äänestysten tulokset ja vastausvaihtoehtojen perustelut 
muille opiskelijoille.

Käyttäjäkeskeisen teknologiakehityksen yksi 
luonteenomainen piirre on kehityksen syklisyys. 
Parannuksia ja kehitystoimintoja pyritään 
toteuttamaan sitä mukaa, kun niitä käyttäjien kanssa 
vuorovaikutuksessa kohdataan. Syksyllä kävi ilmi, että 
opiskelijoille ei ollut tarjolla kattavaa karttaa Simossa 
olevista laavuista, minkä vuoksi WMM:aan lisättiin 
laavujen merkitsemisominaisuus. Laavuja lisättiin kartalle 
7 kappaletta (Kuva 2).

Lokakuussa WMM:aan tuotiin kommentoitavaksi 
kolme suunnitelmavaihtoehtoa, joihin jokaiseen liittyi 
karttapohjainen äänestys. BellisSimo kuvasi tulevaisuuden 
Simoa, jossa kaikki on mahdollista; ydinvoimala tulee 
Simoon ja kaikki muutkin hankkeet onnistuvat ja väestön 
kasvu on runsasta. Merta päin vaihtoehdossa ydinvoimala 
tulee Simoon, mutta muut hankkeet eivät toteudu, jolloin 
väestönkasvua on jonkin verran, mutta se ei ole kovin 

Kuva 1. 
WMM-sovellus tukee sosiaalista, avointa 
ja julkista lähestymistapaa sisällön 
tuottamiseen ja jakeluun. Kuvassa 
asukkaan lähettämä kuvakommentti.
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runsasta. Voimaa perinteestä vaihtoehdossa ydinvoimala 
ei tule Simoon ja väestönkasvu on vähäistä. Asukkaille 
tarjottiin myös mahdollisuus äänestää mielestään 
parasta suunnitelmaa, ja äänestys oli hyvin tasaväkinen. 
Ydinvoimalan sisältävät suunnitelmat saivat molemmat 
kolme ääntä ja kolmas suunnitelma kaksi ääntä. Toista 
vaihtoehtoa kannatettiin mm. sen vuoksi, että siinä 
maalaisidyllin uskottiin edelleen säilyvän. Marraskuun 
lopulla sivustolle lisättiin synteesisuunnitelman luonnos 
pikakommentoitavaksi ja äänestettäväksi (Kuva 3). 
Synteesisuunnitelman luonnokseen ei tullut yhtään 
kommenttia, mutta äänestyksiin osallistuttiin vilkkaasti ja 
etenkin äänestys leirintäalueen paikasta sai äänestäjät 
aktiivisiksi ja perustelemaan vastausvaihtoehtojaan 
kiivaasti. Joulukuussa sivustolle tuotiin lopullinen 
synteesisuunnitelma PDF-tiedostoina, joita kommentoitiin 
kaksi kertaa. 

Simon asukkaille tiedotettiin WMM:sta erilaisten 
tiedotteiden, postereiden, sähköpostin ja Facebookin 
avulla. Myös paikallinen tiedotuslehti Simolainen julkaisi 
kurssista ja kokeilusta tiedotteita useassa numerossaan. 
Tehokkaimmaksi aktivointikeinoksi nousivat toistuvat 
sähköpostit suunnittelun eri vaiheissa sekä Facebookissa 
tiedottaminen. Useat tutkimuksessa mukana olleet 
kuntalaiset kertoivat saaneensa tietoa kokeilusta 
useampaa kautta.

Sivuston käyttöön liittyviin kyselyihin vastanneet 
käyttäjät kokivat paikkamerkintöjen jättämisen ja 
sivuston käytön helppona kokeilun ensimmäisessä 
vaiheessa, jonka aikana kerättiin suunnittelun tueksi 
paikkatietoa ja kommentteja Simosta. Kokeilun toisessa 
vaiheessa kolmen suunnitelmavaihtoehtojen katsominen 
ja kommentointi oli käyttäjien mielestä vaikeaa, mikä 
osaltaan selittänee kommenttien vähyyttä. Käyttäjät 
toivoivat helpompaa käyttöliittymää sekä tarkempia 
suunnitelmakarttoja. Suurin osa käyttäjistä osallistui 
ensimmäistä kertaa maankäytön suunnitteluun, sillä 
heillä ei ole aiemmin ollut tietoa osallistumismahdollisu
uksista tai mahdollisista osallistumistavoista. Opiskelijat 
kokivat sivuston käytön pääosin helpoksi, mutta heidän 
mielestään sivustolla olevan kartan olisi pitänyt olla 
suurempi ja karttamateriaalin tarkempaa. Haastatellut 
opiskelijat kokivat WMM:n hyvänä keinona saada 
tietoa asukkailta asuinympäristöstään sekä hyvänä 
tapana saada kommentteja suunnitelmista. Heidän 
mielestään WMM:n kaltainen osallistumismahdollisuus 
vähentää suunnittelutilanteissa ilmeneviä konflikteja 
suunnittelijoiden ja asukkaiden välillä.

Kaiken kaikkiaan sivustolla kävi kokeilun aikana 
yhteensä 1885 erilaista kävijää, joista 830 oli Simon 
seudulta. WMM:aan jätettiin kokeilun aikana yhteensä 
73 viestiä: 42 merkintää kartalle, 4 merkintää 
vaihtoehtoisiin suunnitelmiin, 2 kommenttia lopulliseen 
synteesisuunnitelmaan sekä 25 erilaista kommenttia 
tehtyihin merkintöihin. Aiempien kokemusten valossa 
viestien määrä oli ihan kohtuullinen ottaen huomioon, 
että kyseessä oli kunnan näkökulmasta opiskelijatyönä 
toteutettu ja aikataulultaan rajattu suunnitteluhanke. 
Äänestyksiä sivustolla oli kaikkiaan 10, joihin tuli yhteensä 
99 vastausta sekä 45 vastauksen perustelua.

Kuva 2.  WMM-sivustolle merkitty laavu ja siihen liittyvä 
keskustelu.

Kuva 3. Synteesisuunnitelman luonnokseen liittyvä 
äänestys leirintäalueen sijoituksesta Pappilaan.
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Kerro Tarina -mobiilisovellus paikkatiedon 
tallennukseen

Kerro Tarina -mobiilisovellus on älypuhelimeen toteutettu 
ohjelmisto, jonka avulla käyttäjät voivat maastossa 
kulkiessaan tallentaa ja katsella paikkaan liittyviä tarinoita 
(ääntä, kuvaa, videokuvaa sekä tekstiä). Tarina voi 
sisältää puhelimen mikrofonilla nauhoitetun selostuksen, 
kameralla otetun kuvan tai videopätkän, sekä tietoa siitä, 
onko tarina paikasta, johon liittyy mukavia tai kehittämistä 
vaativia asioita. Lisäksi tarinaan voi liittää otsikon 
ja lyhyen kuvauksen tekstinä. Puhelin liittää lisäksi 
tarinaan paikkatiedon käyttäen puhelimen GPS-laitetta 
(Kuva 4). Myös päivämäärä, kellonaika ja käyttäjän nimi 
tallennetaan. Kompassisuunta, johon käyttäjä katsoo 
tarinaa kertoessaan, tallentuu puhelimessa olevan 
elektronisen kompassin ansiosta.

Puhelimen paikka- ja suuntatiedot kellonaikoineen ja 
päivämäärineen tallentuvat tarinaan (Kuva 5) ja ne 
viedään Kerro Tarinan ja WMM:n yhteiseen tietokantaan. 
Siten Kerro Tarinan tarinat ovat näkyvillä myös WMM:
ssa. Avatessa Kerro Tarinalla tehty kommentti omalle 
sivulleen, sen yhteydessä näkyvällä pikkukartalla 
näkyy myös kompassisuunta (kolmion muotoinen 
nuolen kärki, kts. Kuva 6). Koska tarinat ja WMM:n 
sisältö ovat samassa tietokannassa, WMM:n käyttäjät 
voivat keskustella Kerro Tarinalla tehdyistä tarinoista 
ja vastaavasti maastossa Kerro Tarinalla voi katsella ja 
kommentoida WMM:n sisältöä. Toistaiseksi kommentit 
ovat vain tekstimuotoisia, vaikka ääni-, kuva- ja 
videomuotoisestakin kommentoinnista on kehitelty 
ideoita.

Kuva 4.
Vasemmalla puhelimen 
näytöllä näkyvä Kerro 
Tarinan karttakuva, 
jossa näkyy käyttäjän 
lähellä olevia tarinoita. 
Oikealla WMM:ssa 
avattuna puhekuplaan 
Kerro Tarinalla tehty 
tarina, jossa yksi 
valokuva ja yksi 
ääninauhoitus.

Kuva 5. 
Vasemmalla: Kerro Tarinassa 
ollaan luomassa uutta juttua, 
kartalla näkyy tarina ja 
kompassisuunta (etelään; 
kysymysmerkistä alas lähtevä 
harmaa nuolenkärki) sekä valinnat 
joilla voidaan muuttaa tarinan 
tyyppiä (eriväriset naamankuvat). 
Oikealla kerrotaan ”pikatarinaa”, 
eli tehdään yksinkertainen 
ääninauhoitus vain sormella 
näyttöä painamalla.
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Aikaisempina vuosina Kerro Tarinan tarinoita voi 
periaatteessa tarkastella vaikkapa Google Mapsin tai 
Google Earthin kautta, mutta tänä vuonna kiinnitettiin 
erityistä huomioita Kerro Tarina ja WMM -sovellusten 
yhteistoiminnallisuuteen. Kerro Tarinalla tuotettu sisältö 
on tarkasteltavana myös WMM:ssa ja päinvastoin; 
sisältö tallennetaan samaan paikkaan, josta molemmat 
sovellukset saavat sen käyttöönsä. Kerro Tarinaa 
voi periaatteessa käyttää kuka tahansa omallakin 
puhelimellaan (jos puhelin täyttää sovelluksen asettamat 
vaatimukset). Simon kokeilussa sovellusta käyttivät 
suunnittelijat itse, seurantaryhmäläiset sekä yksi 
simolainen perhe lapsineen. Suunnittelijat keräsivät 
suunnittelukohteesta tietoa pääsääntöisesti itselleen, 
mutta pystyivät myös tekemään kysymys-tyyppisiä 
tarinoita, joihin nimenomaan toivottiin simolaisten 
kommentoivan. Seurantaryhmäläisten kanssa tehtiin 
maastokäyntejä, joiden aikana suunnittelijat taltioivat 
suunnittelukäyttöön kuntalaisten tarinoita WMM:n kautta 
nähtäväksi. Yksi perhe käytti puhelinsovellusta viikon 
ajan etsien ja raportoiden Kerro Tarinalla nimenomaan 
lasten näkökulmasta tärkeitä asioita lähinnä Simon 
keskustan alueelta.

Kesän ja alkusyksyn 2010 aikana seurantaryhmä loi 
yhdessä suunnittelijaopiskelijoiden kanssa 54 tarinaa 
eri alueilta. Lisäksi syksyn aikana suunnittelijat käyttivät 
Kerro Tarinaa kommenttien ja kysymysten tekemiseen 
simolaisille, ja näitä kertyi 23 kappaletta. Lisäksi viikon 
ajan Kerro Tarinaa kokeillut simolainen perhe lapsineen 
loi kuusi tarinaa asuinympäristöstään. Simolaiset 
kommentoivat myös Kerro Tarinalla tehtyjä juttuja WMM:
ssa.

Kaiken kaikkiaan Kerro Tarinan ja WMM:n yhteiskäyttö 
suunnittelun ja vuorovaikutuksen tukena toimi 
hyvin. Tunnistimme jotakin käytettävyyteen ja 
helppokäyttöisyyteen liittyviä asioita, joita parantamalla 
voidaan myös helpottaa tämän tyyppisen teknologian 
käyttöä tulevaisuudessa. Tutkittavaa riittää myös siinä 
miten maastossa luotuja tarinoita voidaan tehokkaammin 
hyödyntää suunnittelutyön yhtenä lähtökohtamateriaalina, 
ja miten se voi parantaa suunnittelutyötä prosessina ja 
myös sen lopputuloksia.

Viimeinen kenttäkokeilu tällä erää

Varsinaista suunnittelutyötä tehdään aika harvoin 
näin intensiivisesti, tiukkaan rajatulla aikataululla ja 
ryhmätyönä. Kuntasuunnittelun kurssi on jo neljän 
vuoden ajan toiminut hyvänä kokeilualustana paitsi 
teknologioiden, myös vuorovaikutteisen suunnittelutyön 
tulevaisuuden kehittelyssä. Teknologioiden kehittelyssä 
on edistytty hyvin ja nyt on tultu tilanteeseen, missä 
teknologiakokeiluissa pitäisi siirtyä tutkimaan, miten ne 
tukevat harjaantuneen arkkitehdin aitoa suunnittelutyötä. 
Tällä erää Simon kurssi oli viimeinen tässä muodossa 
toteutettu kenttäkokeilu. Tutkimusyhteistyö toki edelleen 
jatkuu ja suunnitelmia jatkohankkeiksi on laadittu. PUDAS-
projekti järjestää vielä vuoden 2011 marraskuussa 
kansallisten arkkitehtuurin tutkimuspäivien yhteydessä 
kansainvälisen teknologiatuetun vuorovaikutteisen 
suunnittelun tulevaisuuteen painottuvan työkokouksen 
(workshop). Kenttäkokeilujen yhteydessä kehitetyt 
teknologiat muodostavat hyvän perustan tulevaisuuden 
vuorovaikutteiselle maankäytön suunnittelulle ja olemme 
suunnittelijoille suunnatuissa esityksissä saaneet 
toistuvasti positiivista palautetta. Usein kuultu kysymys 
onkin ollut: ”Mistä näitä saa ostaa?”. Tavoitteena on myös 
lähitulevaisuudessa nähdä näiden hankkeiden tuloksia 
raportoituina väitöstutkimuksina.

Kuva 6. 
Kerro Tarinalla tehty keskustelu ja sen asukas- ja 
suunnittelijakommentit WMM-sivustolla. Huomaa pikku 
kartalla naaman vieressä näkyvä musta kolmio, joka 
osoittaa kompassisuunnan johon katsottiin tarinaa 
luotaessa (koillinen).
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Vuorovaikutuksen aktivointi: kohderyhmänä kuntalaiset
Heini Kaskela

Tehtävän kuvaus

Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnistelun laboratorion 
kuntasuunnittelukurssin ja siihen liittyvän 
yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin kohdekuntana on 
vuonna 2010 Simo. Kurssin teemana on yleispiirteinen 
maankäytön suunnittelu. Erikoiskurssilla Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin osasto ja tietojenkäsittelytieteiden laitos 
tekevät yhteistyössä tutkimusta vuorovaikutteisesta 
ja osallistuvasta maankäytön suunnittelusta sekä 
osallistumista ja suunnittelua tukevista teknologioista. 
Kurssin tavoitteena on ollut antaa mahdollisuus 
suunniteltavan alueen asukkaille ja muille osallisille 
olla mukana suunnitteluprosessissa. Vuorovaikutteisen 
suunnittelun apuvälineinä oli Oulun yliopiston tietojen-
käsittelytieteiden laitoksen tutkijoiden kehittämiä 
sovelluksia, joita olivat jo aikaisempinakin vuosina 
käytössä olleet WebMapMedia -paikkatietosovellus sekä 
kännykkäpohjainen KerroTarina- sovellus. 

Kuntasuunnittelukurssiin liittyvä yhdyskuntasuunnittelun 
erikoiskurssi on vuonna 2010 ollut poikkeuksellisesti 
mahdollista suorittaa jo kesän aikana, kun kurssin 
ajankohta on tavallisesti ollut vasta syksyllä yhtä 
aikaa kuntasuunnittelukurssin kanssa. Muutama 
arkkitehtiopiskelija sekä kaksi suunnittelumaantieteen 
opiskelijaa apunaan tietojenkäsittelytieteiden laitoksen 
tutkijat Saana Tauriainen ja Antti Juustila, aloittivat 
kuntalaisten ja muiden osallisten aktivoinnin jo 
toukokuussa 2010. 

Aktivointi keskittyi KUNTIS-kokeilun ensimmäiseen 
vaiheeseen aikajaksolle 18.5.–10.9.2010. 
Aktivointitehtäviä oli neljä, joista ensimmäinen keskittyi 
Kerro tarina -sovelluksen käyttöön ja kuntalaisista kootun 
seurantaryhmän aktivointiin. Toinen aktivointitehtävä 
keskittyi erityisesti kunnan nykyisiin asukkaisiin, mutta 
myös muihin Simoa tunteviin. Kolmannen tehtävän 
kohderyhmänä olivat uudet mahdolliset asukkaat ja neljäs 
tehtävä keskittyi lapsiperheiden ja lasten aktivoimiseen. 

Osaltani erikoiskurssin työn kohderyhmänä olivat 
Simon nykyiset asukkaat sekä muut Simoa tuntevat. 
Ensimmäisessä vaiheessa työn tarkoituksena oli pää-
asiassa vuorovaikutuksen aktivointi asukkaiden kanssa. 

Tarkoituksena oli tutustuttaa asukkaat WepMapMedian 
(WMM:n) käyttöön ja tätä kautta kerätä jo kesän aikana 
mahdollisimman paljon asukaskommentteja Simon 
rakennetusta ympäristöstä, suunnittelualueista ja 
mahdollisia kannanottoja seurantaryhmäläisten Kerro 
Tarina-tuotoksiin. Osaltani erikoiskurssin tehtävä jatkui 
aina 22.12.2010 asti, jolloin kuntasuunnittelukurssilla 
tuotetun Simon kunnan lopullisen strategisen maankäytön 
kehityskuvan kommentointimahdollisuus WMM:ssa 
päättyi. Aikavälillä 11.9.–22.12. erikoiskurssin tehtävään 
liittyi asukkaiden aktivoinnin lisäksi myös WMM:ssa 
käytävän keskustelun seuraaminen sekä saadun 
palautteen raportoiminen muille kuntasuunnittelu-kurssin 
osallistujille.

Tässä raportissa kuvaan, millaisilla keinoilla olemme 
tutkimusavustaja Saana Tauriaisen kanssa pyrkineet 
tuomaan KUNTIS-kokeilua esiin Simon kuntalaisten 
keskuudessa sekä aktivoimaan asukkaita ja muita osallisia 
WMM:n käyttöön. Lisäksi raportoin asukkaiden ja muiden 
osallisten osallistumisesta kuntasuunnittelukurssin 
nettisivuilla. Raportissani pohdin myös Google Analytics 
-ohjelmaa apunani käyttäen, mitkä aktivointitoimet ovat 
olleet tehokkaimpia lisäämään kiinnostusta kuntiksen 
nettisivuihin sekä tuottaneet eniten osallistumisesta 
kertovia paikkamerkintöjä ja kommentteja WMM:aan.

Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen 
tutkija Johnna Nuojuan kehittämä WebMapMedia 
– paikkatietojärjestelmä on ollut käytössä aiempien 
vuosien kuntis-kursseilla - Pyhäjärvellä vuonna 2007, 
Sevettijärvellä 2008 ja Ylikiimingissä 2009 tukemassa 
osallistuvaa maankäytönsuunnittelua. Vuonna 2009 
Ylikiimingissä osallistuminen oli vähäistä verrattuna 
aikaisempien vuosien kuntis-kursseihin. Nettisivulle 
tuli alle 20 yleisön jättämää kommenttia, kun aiempina 
vuosina Pyhäjärven projektissa tuli 148 ja Sevettijärvellä 
173 kommenttia. Vuoden 2009 erikoiskurssin WMM:
n käytöstä kertovassa raportissaan arkkitehtiylioppilas 
Mari Piipponen pohti myös syitä, miksi asukkaiden 
osallistuminen jäi Pyhäjärvellä vähäiseksi (Hentilä, 
Suikkari Ihatsu 2009). Syitä kuntalaisten vähäiseen 
osallistumiseen Piipposen omien havaintojen ja 
näkemysten mukaan olivat mm. puutteellinen tiedotus 
sivustolle tulleista uusista päivityksistä, joka voitaisiin 
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Kuva 1. 
Otos   KUNTIS-kurssin nettisivuilta, joiden avulla kuntalaisten 
oli mahdollista kommentoida asuinympäristöään.
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hoitaa helposti esimerkiksi sähköpostilistoja tai 
Facebookkia apuna käyttäen sekä seurantaryhmän 
puuttuminen.  Kysymysten asettelu suunnittelijoiden 
puolelta tulisi myös suunnitella siten, että asukkaan on 
helppo hahmottaa, mihin häneltä toivotaan kommenttia. 
Vuoden 2010 kuntasuunnittelun kurssiin liittyvällä 
erikoiskurssilla olemme pyrkineet huomioimaan 
edellisvuotena Mari Piipposen tekemät huomiot vähäisen 
osallistumisinnokkuuden syistä, ja mikäli mahdollista 
myös korjaamaan aikaisempien vuosien virheet.  

KUNTIS- kokeilun aikataulu

Vuonna 2010 toteutetussa KUNTIS-kokeilussa 
laadittiin aluksi vaihtoehtoisia ideasuunnitelmia sekä 
lopputuloksena maankäytön strateginen kehityskuva. 
Kurssin alkuvaiheessa ei haluttu tarkemmin rajata aluetta, 
josta osalliset saivat jättää kommentteja. Jatkossa, 
varsinaisella kuntasuunnittelukurssilla, suunnittelualue oli 
kuitenkin rajattu siten, että tarkasteltiin erityisesti nelostien 
lännen puoleisia ranta-alueita kattaen Simonkylän ja 
Simoniemen yleiskaava-alueet, Ykskuusen alueen sekä 
Asemakylän ja Maksniemen alueet.

Asukkaiden aktivointiin ja kommenttien keräämiseen 
on ollut enemmän aikaa kuin edellisinä vuosina. 
Koska kurssi alkoi hyvissä ajoin, ennen varsinaisen 
kuntasuunnittelukurssin alkamista, on opiskelijoilla 
kurssin alkaessa ollut käytössään jo huomattava määrä 
suunnittelualuetta koskevaa tietoa ja kuvamateriaalia. 
Tämän johdosta kuntasuunnittelukurssin suunnittelu- ja 
ideointivaihe helpottui verrattuna edellisiin vuosiin, koska 
se ei enää ollut päällekkäin kiivaimman tiedonkeruu-
vaiheen kanssa, mikä on muodostunut ongelmaksi 
aikaisempina vuosina. Aktivointityön ansiosta kunnan 
asukkaat ja muut osalliset olivat tietoisia kokeilusta jo 
ennen varsinaista suunnitteluvaihetta.

WebMapMediasta

WebMapMedia on karttapohjainen websovellus, 
jolla pyritään tukemaan asukasosallistumista ja 
vuorovaikutusta maankäytön suunnittelussa. WMM:
n paikkatietojärjestelmään voidaan tallentaa tietoa 
eri paikoista suoraan karttapohjalle. KUNTIS-kurssin 
nettisivuilla osoitteessa www.simo.oulu.fi kunnan 
asukkaat, kunnasta poismuuttaneet, sekä muut osalliset 
ovat voineet jättää tietoa suunnittelualueesta merkitsemällä 
karttaan paikkoja lisäämällä merkintään tekstiä ja/tai 
kuvia. Kuntalaisista koottu seurantaryhmä on myös 
tuottanut tietoa sivustolle kännykkäsovellus KerroTarinan 
avulla. Kännykkäsovelluksella seurantaryhmäläiset 
ovat tuottaneet paikkatietoa äänitteiden ja kuvien 
muodossa. Kaikkiin kartalle merkittyihin paikkoihin on 

myös mahdollista lisätä kommentti ja aloittaa keskustelu 
liittyen kyseessä olevaan merkintään. Sivun kautta 
kunnan asukkailla poismuuttaneilla ja muilla osallisilla oli 
mahdollisuus osallistua Simon kehittämiseen jokaisessa 
vaiheessa esittämällä omia mielipiteitään.

Asukkaiden mielipiteitä ja kommentteja 
suunnittelualueesta kerättiin KUNTIS-kokeilun nettisivuilla 
10.9. saakka, jonka jälkeen arkkitehtiopiskelijat aloittivat 
vaihtoehtoisten suunnitelmien työstämisen kuntasuun-
nittelukurssilla. Tämän jälkeen sivustolla oli mahdollista 
keskustella mielipiteistä ja osallistua suunnittelijoiden 
lisäämiin äänestyksiin. WMM:n ominaisuudet 
täydentyivät syys- ja lokakuun aikana mm. siten, että 
suunnittelijoille avattiin mahdollisuus lisätä sivustolle 
suunnittelualuetta koskevia kysymyksiä ja äänestyksiä. 
Sivustolle lisättiin myös mahdollisuus merkitä kartalle 
olemassa olevia laavuja. Laavumerkintöjen avulla 
oli tarkoitus kerätä tietoa alueella olemassa olevista 
virkistysreiteistä, joita ulkopuolisen suunnittelijan on 
mahdotonta muuten hahmottaa, etenkin kun käytössä 
ei ollut alueen virkistysreittikarttaa. Lokakuun lopussa 
sivustolle asetettiin esille asukkaiden kommentointia 
varten vaihtoehtoiset suunnitelmat ja joulukuussa Simon 
lopullinen kehityskuva. 

Merkintöjen ja kommenttien lisääminen sivustolle oli 
jaettu seitsemään eri vaiheeseen:
1. Ensimmäisessä vaiheessa (18.5. – 10.9.2010) 
oli sivustolle mahdollista lisätä merkintöjä, kuvia, 
kommentteja ja tarinoita.
2.     Toisessa vaiheessa (11.9.–21.10.2010) oli mahdollista 
lisätä kommentteja jo merkittyihin paikkoihin. Uusiakin 
merkintöjä oli mahdollista edelleen lisätä, mutta sivustolla 
tiedotettiin, että suunnittelijat olivat jo aloittaneet työnsä 
aiemmin tehtyjen merkintöjen pohjalta, eivätkä uudet 
merkinnät enää välttämättä vaikuttaneet suunnitteluun. 
11.10.2010 sivustolle lisättiin mahdollisuus merkitä 
kartalle olemassa olevia laavuja.
3. Kolmannessa vaiheessa (21.10. – 9.11.2010) 
oli mahdollista kommentoida sivustolle lisättäviä 
vaihtoehtoisia suunnitelmia ja osallistua suunnitelmista 
tehtyihin äänestyksiin.
4. Neljännessä vaiheessa (9.11. – 23.11.2010) oli 
mahdollista keskustella suunnitelmista ja osallistua 
äänestyksiin.
5. Viidennessä vaiheessa (24.11. – 28.11.2010) oli 
mahdollista kommentoida synteesisuunnitelman 
luonnosta.
6. Kuudennessa vaiheessa (24.11. – 7.12.2010) 
oli mahdollista keskustella synteesisuunnitelman 
luonnoksesta.
7. Viimeisessä vaiheessa (8.12. – 22.12.2010)oli 
mahdollista kommentoida kuntasuunnittelu kurssilla 
tuotettua lopullista Simon kunnan maankäytön strategista 
kehityskuvaa.
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Kuva 2. WebMapMedian karttanäkymä, jossa osallisten 
merkitsemiä paikkoja ja KerroTarina- sovelluksella 
tehtyjä tarinoita.

 
Kuntalaisten ja muiden osallisten 
aktivointi

Projektin aikana Simon asukkaita ja muita osallisia on 
pyritty aktivoimaan monin eri tavoin. Aktivoinnilla on 
pyritty lisäämään kuntalaisten tietoisuutta kokeilusta 
ja kuntalaisten osallistumismahdollisuudesta, sekä 
keräämään jo kesän aikana mahdollisimman paljon 
merkintöjä ja kommentteja WMM:aan. 

Aktivointi ennen varsinaisen kuntasuunnittelukurssin 
alkamista
ensimmäinen vaihe 18.5 -10.9.2010:

Toukokuu
KUNTIS-kokeilun nettisivu avattiin yleisölle 11.5.2010 ja 
kommentointimahdollisuus aukesi 18.5. Simon kunnan 
nettisivuilta on ollut suora linkki KUNTIS-kokeilun 
sivustolle heti sivuston avautumispäivästä lähtien. 18.5. 
ja 2.6. järjestettiin Simossa ohjausryhmän infotilaisuudet, 
joissa seurantaryhmälle esiteltiin suunnittelutyössä 
apuvälineinä käytettävät WMM ja KerroTarina-sovellukset. 
2.6. arkkitehtiopiskelijat Jenny Miettinen ja Riitta 
Mikkola antoivat seurantaryhmälle kotitehtävän, jossa 
seurantaryhmäläisten tuli merkitä WMM:n karttapohjalle 
mielestään kehitystä kaipaavia, hyviä ja muunlaisia 
paikkoja osana seurantaryhmän aktivointitehtävää. 
Sivuston mainostus aloitettiin 12.5.2010 levittämällä 

Kuntis-kokeilusta ja osallistumismahdollisuudesta 
kertovia postereita Simossa. Postereita laitettiin muun 
muassa kauppoihin, kahviloihin, infotauluille, kouluihin 
sekä muille julkisille paikoille. Posterimainostus keskittyi 
pääosin Simon Asemakylän alueelle, sillä Simoniemessä, 
Simonkylässä tai Ykskuusessa on hyvin vähän kauppoja 
tai muita julkisia rakennuksia, joissa mainostaminen olisi 
mahdollista.

Kesäkuu
9.6. ja 10.6. Simossa jaettiin asukkaiden postilaatikkoihin 
nettisivustoa mainostavia flaijereita. Flaijereita jaettiin 
Asemakylän, Simonkylän Simoniemen ja Ykskuusen 
alueilla. 19.–20.6. mainostettiin sivustoa myös Kemin 
kaupungin puolella laittamalla postereita marketteihin 
ja ostoskeskuksiin sekä jakamalla flaijereita. Kemissä 
flaijereita jaettiin erityisesti Karsikkoon ja sen lähialueille 
sekä Hepolahteen, sillä nämä alueet ovat lähimpänä 
mahdollisen ydinvoimalan sijoituspaikkaa. Kesän aikana 
flaijereita jaettiin kaikkiaan noin 500 kappaletta. 

Tiedotuslehti Simolainen julkaisi jutun KUNTIS – 
kokeilusta kesäkuun numerossaan 9.6. 21.6. Myös 
Pohjolan Sanomat julkaisi pienen maininnan KUNTIS-
kokeilusta osana Simon tulevaisuudesta kertovaa juttua. 
Myös muihin alueella ilmestyviin lehtiin, kuten Lounais-
Lappiin ja Merilapin Helmeen on oltu yhteydessä, mutta 
kyseiset lehdet eivät osoittaneet kiinnostusta kokeilua 
kohtaan.

24.6. Simossa toimivien yritysten, yhdistysten ja 
yksityishenkilöiden sähköpostiin lähetettiin tiedote 
KUNTIS-2010 projektista ja siihen liittyvästä osallistum
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ismahdollisuudesta. Tiedotteessa ja flaijerissa olemme 
pyrkineet selkeästi esittämään kysymysten muodossa, 
minkä tyyppisiin asioihin kommentteja toivotaan. Koska 
kunnan puolesta ei ollut olemassa valmiita kuntalaisten 
tai kunnan työntekijöiden sähköpostilistoja, keräsimme 
listat itse kunnan nettisivuja sekä muita internetlähteitä 
hyväksikäyttäen. Ensimmäinen sähköpostitiedote käsitti 
n. 100 sähköpostiosoitetta. 

Osallisia on pyritty aktivoimaan myös nettiyhteisöjen 
(mm. Facebook) ja netin keskustelupalstojen (mm. 
suomi24) välityksellä. Simolaiset linkittivät itse sivustoa 
Facebookissa Simo – ryhmässä ja Simonkylä – ryhmässä. 
Lisäksi kokeilusta tiedotettiin Maksniemen Facebook 
– ryhmän ylläpitäjää, joka laittoi linkin ryhmän Facebook 
sivulle 30.6. Linkki ilmestyi myös ydinvoimaa Simoon 
kannattavien Facebook ryhmään ja samoin ydinvoimaa 
vastustavien Facebook ryhmään. Sivustosta käytiin 
tiedottamassa 30.6. suomi24 Lappi keskustelu osiossa, 
Lapin kansan keskustelu sivulla sekä Irc-galleriassa. 

Elokuu
3.8. Lähetettiin nettisivustoa koskeva tiedote Kemin 
StoraEnson Veitsiluodon tehtaiden työntekijöiden 
intranetiin. Ilmoituksella pyrittiin tavoittamaan 
Veitsiluodossa työskenteleviä Simon kunnan asukkaita.

30.8. lähetettiin toinen sähköpostitiedote aiemmin 
kerätyille listoille. Sähköpostiosoitteita kerättiin myös 
lisää, jolloin toinen sähköpostitiedote tavoitti yhteensä 
n. 160 henkilöä. Lisäksi lähetettiin sähköpostina pyyntö 
Vihreille, SDP:lle, Kokoomukselle ja Vasemmistoliitolle, 
jotta lähettäisivät liitteenä olleen sähköpostin 
jäsenistölleen. Samaa pyydettiin muutamilta muilta 
simolaisten yhdistysten ja seurojen yhteyshenkilöiltä. 

31.8. lisättiin keskustelu sivustosta Pohjolan 
Sanomien keskustelu osiolle ja lisäksi suomi24:n 
Kemin keskusteluosioon, sillä yleisessä Lapin osiossa 
tiedottaminen toi vain muutaman kävijän sivustolle.

Syyskuu
1.9.–6.9. järjestettiin suunnittelumaantieteiden 
opiskelija Tiina Huotarin toimesta Simossa kokeilu 
perheiden kanssa, jonka tarkoituksena oli kerätä 
sivustolle kommentteja ja merkintöjä erityisesti lasten ja 
lapsiperheiden näkökulmasta.

Aktivointi kuntasuunnittelukurssin aikana, 
vaiheet 2-7 11.9. – 22.12.2010

Syyskuu
15.9. ilmestyneessä kuntatiedote Simolaisessa oli taas 
maininta koskien KUNTIS-kokeilua. Kokeilu on myös 
mainittu 21.9. päivätyssä blogikirjoituksessa: http://

tradenomin.wordpress.com/2010/09/21/simon-kuntaa-
suunnitellaan-yhdessa-kuntalaisten-kanssa/ sekä 
osoitteesta http://simo.suomenkunnat.info/simo_kunta.
html on tehty viittaus yhteen kommenttiin, joka on 
otsikolla Teollisuusalue.

Lokakuu
27.10. Asemakylälle aiemmin jaetut posterit korvattiin 
uusilla ja postereita laitettiin myös paikkoihin, joissa niitä 
ei aiemmin ollut mm. Asemakylän apteekkiin.

28.10. lähetettiin kolmas sähköpostitiedote, koskien 
sivustolla 21.10 avautunutta vaihtoehtoisten suunnitelmien 
kommentointimahdollisuutta, aiemmin kerätyille listoille. 
Sähköpostitiedote tavoitti yhteensä n. 160 henkilöä. 
Myös StoraEnson Veitsiluodon tehtaiden työntekijöiden 
intranetiin Lähetettiin nettisivustoa koskeva tiedote ja 
sivustosta tiedotettiin myös nettiyhteisöjen välityksellä 
mm. Facebook ja Suomi24.

29.10. Alueella ilmestyviin lehtiin (Pohjolansanomiin, 
Merilapin Helmeen ja Lounais-Lappiin) soitettiin ja 
lähetettiin KUNTIS-kokeilua koskenut tiedote.

Marraskuu
10.11. Kuntasuunnittelukurssia käsitellyt juttu esitettiin 
radio Perämeressä ja Pohjois-Suomen uutisissa.

25.11. Tiedote koskien netissä kommentoitavana olevaa 
synteesisuunnitelman luonnosta sekä 7.12. järjestettävää 
asukastilaisuutta, sähköpostitse sekä StoraEnson 
Veitsiluodon tehtaiden työntekijöiden intranetiin (27.11.). 
Asiasta maininta myös kunnan nettisivuilla ja siitä 
tiedotettiin myös Facebookissa.  

30.11. Tiedotuslehti Simolainen julkaisi jutun KUNTIS–
kokeilusta joulukuun numerossaan.

Joulukuu
1.12. Alueella ilmestyviin lehtiin Pohjolan Sanomiin, 
Merilapin Helmeen ja Lounais-Lappiin sekä radio 
Perämereen soitettiin ja lähetettiin KUNTIS-kokeilua ja 
7.12. järjestettyä asukastilaisuutta koskenut tiedote.

Aktivoinnin vaikutukset

Sivustolla oli käyty 22.12.2010 mennessä noin 5 600 
kertaa, joten kiinnostus projektia kohtaan on ollut 
kiitettävää. Osa käynneistä on kuitenkin projektissa 
mukana olevien suunnittelijoiden ja tutkijoiden käyntejä. 
Kun kävijämääriä tarkastellaan lähemmin nähdään, 
että sivustolla on ollut yksilöityjä kävijöitä noin 1900 
(yksilöidyt kävijät saadaan eroteltua siten, että kaikki 
käynnit kootaan yhteen niin, että ne lasketaan yhdeksi 
yksilöidyksi kävijäksi huolimatta siitä, kuinka monena 
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eri päivänä käyttäjät kävivät sivustolla tai montako 
kertaa he kävivät sivustolla jokaisena päivänä.). 
Google Analytics -ohjelmasta saatavien raporttien sekä 
tutkimus avustaja Saana Tauriaisen diplomityöhön 
liittyvän kyselyn perusteella voidaan arvioida, mitkä 
aktivointitoimet ovat olleet tehokkaimpia lisäämään 
kiinnostusta osallistumiseen.  Kyselyyn on voinut vastata 
KUNTIS-kokeilun nettisivuilla merkinnän lisäämisen 
tai kommentoinnin jälkeen ja siihen vastaaminen on 
ollut vapaaehtoista. Kyselyyn vastanneiden osalta 
voidaan helposti todeta, mitä kautta vastaaja on saanut 
kuulla KUNTIS-kokeilusta ja onko hän asukas, entinen 
simolainen vai joku muu Simosta kiinnostunut henkilö.

Tuloksien arviointi Google Analytics -ohjelman 
avulla 
  
Kävijähuiput sivustolla ovat olleet 30. (63 käyntiä) ja 
31.8. (77 käyntiä), 19.9. (65 käyntiä), 28.10. (67 käyntiä) 
sekä 2.11. (64 käyntiä). Google Analytics -ohjelman 
kävijämääriä kuvaavista käyristä (kuva 3) voidaan 
arvioida, että tehokkain aktivointikeino ovat olleet 
henkilökohtaisiin sähköposteihin lähetetyt tiedotteet. 
Erityisesti toisen 30.8 ja kolmannen 28.10. tiedotteen 
lähettämisen jälkeen kävijämäärissä on nähtävissä    

Kuva 3. Päivämäärien mukaan sivuston kävijämääriä 
kuvaavat käyrät (11.5. – 22.12.2010). Ylempänä sivuston 
kaikki käynnit ja alapuolella kaikki käynnit yksilöityjen 
kävijöiden perusteella. (Google Analytics).

selkeät huiput. Myös toistuvuus tiedottamisessa sekä 
tiedon saaminen yhtäaikaisesti useasta eri lähteestä 
näyttäisi lisäävän kävijämääriä sivustolla. Myös Simon 
kuntatiedote Simolaisessa olleet ilmoitukset näyttivät 
lisäävän kävijämääriä selkeästi.   21.6. Pohjolan 
Sanomissa olleella maininnalla ei ollut juuri vaikutusta 
kävijämääriin osittain ehkä siitäkin syystä, että 
lehtijutussa WMM:aa koskeneet tiedot olivat hieman 
virheelliset. Myöskään Radio Perämeressä ja Pohjois-
Suomen uutisissa 10.11. esitetyt jutut eivät ratkaisevasti 
vaikuttaneet sivuston kävijämääriin. Jonkin verran 
kävijöitä on tullut Facebookin ja netin keskustelupalstojen 
kautta. 

Kuva 4. Kuukausien mukaan sivuston kävijämääriä 
kuvaavat käyrät (11.5. – 22.12.2010). Ylempänä sivuston 
kaikki käynnit ja alapuolella kaikki käynnit yksilöityjen 
kävijöiden perusteella. (Google Analytics)
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Kun kävijämääriä tarkastellaan kuukausittain (kuva 4), 
nähdään, että kaikkien käyntien perusteella aikavälillä 
1.8. – 30.9.2010 käyntejä on ollut yhteensä noin 1900 
kpl. Suuri käyntien määrä elokuun alusta syyskuun 
loppuun selittyy niin ikään projektissa mukana olleiden 
suunnittelijoiden ja tutkijoiden toistuvilla käynneillä. 
Kun kaikkien käyntien ja yksilöityjen kävijöiden käyriä 
verrataan keskenään, huomataan että tuolla kyseisellä 
aikavälillä yksilöityjä kävijöitä on vain 631 kpl, mikä on 
vain noin kolmasosa kaikkien käyntien määrästä. Tulos 
on siinä mielessä positiivinen, että sen perusteella 
voidaan olettaa, että suunnittelijat ovat selvästikin 
käyttäneet sivustoa hyödyksi, etenkin suunnittelun 
alkuvaiheessa, suunnittelun tukena ja saadakseen tietoa 
suunnittelualueesta.

Yksilöityjen kävijöiden perusteella aikaväli 1.11. – 30.11. 
on ollut aktiivisinta, kävijöitä tällöin on ollut 419 kpl. Käyrän 
perusteella voidaan arvioida, että eniten kiinnostusta 
ovat herättäneet kuntiksen nettisivuille kommentoitavaksi 
asetetut vaihtoehtoiset suunnitelmat.

Kommentointi

WebMapMedian karttapojalle ovat asukkaat ja muut 
osalliset voineet merkitä paikkoja kolmen eri kategorian 
alle. Kategoriat olivat kehittämistä vaativat paikat    , 
toimivat paikat         ja muut paikat      . . Lisäksi sivustolle 
tuli 11.10 jälkeen mahdollisuus merkitä karttapohjalle 
olemassa olevia laavuja. Laavumerkintöjen avulla 
oli tarkoitus kerätä tietoa alueella olemassa olevista 
virkistysreiteistä, joita ulkopuolisen suunnittelijan on 
mahdotonta muuten hahmottaa, etenkin kun käytössä ei 
ollut alueen virkistysreittikarttaa. 

22.12.2010 mennessä WebMapMediaan oli lisätty 
yhteensä 42 paikkamerkintää, neljä vaihtoehtoisiin 
suunnitelmin lisättyä kommenttia sekä kaksi lopulliseen 
synteesisuunnitelmaan tullutta kommenttia. Laavuja 
merkittiin yhteensä seitsemän. Paikkamerkinnöissä 
muita paikkoja oli merkitty eniten – 17 kpl. Kommentteja 
merkintöihin oli lisätty yhteensä 25 kpl, joista kolme 
on suunnittelijoiden pyytämiä tarkennuksia. Eniten 
keskustelua aiheutti merkintä Simon sekavasta 
keskustasta johon tuli kaikkiaan 14 kommenttia joista 
yhdeksän tuli jo ensimmäisessä vaiheessa, kun tietoa 
kerättiin ennen varsinaisen kuntasuunnittelukurssin 
alkamista. Koska Asemakylän keskusta herätti niin 
paljon keskustelua, päätettiin se ottaa mukaan 
kuntasuunnittelukurssin suunnittelualueeseen, 
vaikka alun perin kurssilla oli tarkoitus keskittyä 
pääasiassa nelostien lännen puoleisiin ranta-alueisiin. 
KerroTarina kännykkäsovelluksella oli tehty merkintöjä 
n. 40 kpl. Seuraavassa jätän kuitenkin KerroTarina – 
sovelluksella tehdyt merkinnät tarkastelun ulkopuolelle. 
Arkkitehtiopiskelijat Jenny Miettinen ja Riitta Mikkonen 
sekä Tiina Huotari käsittelevät omissa raporteissaan 
tarkemmin KerroTarinan avulla tuotettua aineistoa. 
Esittelen WMM:aan lisätyt merkinnät ja kommentit 
kolmessa osassa siten, että ensin esittelen ennen 
kuntasuunnittelukurssin alkamista WMM:aan lisätyt 
merkinnät ja kommentit (ensimmäinen vaihe 11.5. - 
10.9.2010), toiseksi esittelen kuntasuunnittelukurssin 
alkuvaiheessa kerätyn aineiston (toinen vaihe 11.9. 
– 21.10.2010) ja lopuksi vaihtoehtoisiin suunnitelmiin 
sekä lopulliseen Simon maankäytön strategiseen 
kehityskuvaan tulleet kommentit (vaiheet 3-7, 22.10 
– 22.12.2010).

Kuva 5. 
Eri kaupungeista tulleet käynnit 
– top 12.  (Google Analytics)
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Noin kolmannes merkinnöistä käsittelee alueen 
historiaa ja niissä kuvataan paikkojen aikaisempia 
käyttötarkoituksia ja paikassa tapahtunutta toimintaa. 
Merkinnöistä ja kommenteista onkin löydettävissä 
erilaisia suunnittelijaa auttavia näkökulmia. Näkökulmat 
voidaan karkeasti jakaa viiteen eri tyyppiin: 

•  Paikkatiedot, jotka auttavat suunnittelijaa antamalla 
sellaista kokemusperäiseen tietoon perustuvaa 
näkökulmaa, jota esim. kartoista ei saa. ”Kuva siitä, 
kuinka vesi nousee tässä kohtaa...” (Kuva 6). 

•  Alueen historiasta kertovat merkinnät, joiden avulla 
suunnittelija voi hahmottaa paremmin alueen aikaisempia 
käyttötarkoituksia ja ymmärtää jonkin alueen tärkeää 
merkitystä asukkaille.
- Lahenrannan mökkiasutus: ”Lähihistoriallisesti 
merkittävä mökkiyhdyskunta, joka syntyi 1800-luvun 
lopulla Vasankarin sahan työläisten asunnoiksi...”

•  Kehitystoiveet, jotka ohjaavat suunnittelua asukkaiden 
toivomaan suuntaan. ”Ajoin eilen Oulusta “vanhaa tietä” 
Haukiputaan kautta ja ajattelin, että olisipa Simon 
keskusta tämän näköinen, niin turisteillakin olisi jotain 
katsottavaa. Kaikki tarpeellinen oli sopivasti lähellä ja 
joen rannatkin paljon enemmän silmää miellyttävät. Eli 
paljon olisi Simon keskustalle tekemistä, ennenhän -60 
ja -70 luvuilla täällä oli enemmän säpinää!”

• Käyttämättömät resurssit, joissa nähdään uusia 
ideoita ja kehitysmahdollisuuksia:
- ”Mahdollisuus kaavoittaa tontteja merenrantanäkymin”
- ”Tämä tie jää useilta Simoniemen-Simonkylän väliä 
kulkevilta näkemättä. Kannattaa joskus ajaa myös 
Vakkalantien kautta; kaunista kylämaisemaa!”

•  Kommentit suunnitelmiin
”Mielestäni nelostien siirtäminen pois keskustasta 
on kehityskelpoinen ajatus (vaikeaa arvioida, 
miten todellisuudessa moinen onnistuisi…). Turha 
läpikulkuliikenne saataisiin siirrettyä muualle ja 
keskustasta tulisi alueena yhtenäisempi varsinkin kun 

koulutkin olisi tarkoitus siirtää junaradan eteläpuolelle.”

Ensimmäisessä vaiheessa sivustolle lisätyt 
merkinnät ja kommentit 

10.9.2010 mennessä WebMapMediaan oli lisätty yhteensä 
38 paikkamerkintää. Kommentteja merkintöihin oli lisätty 
yhteensä 17 kpl. Eniten keskustelua on aiheuttanut 
merkintä Simon sekavasta keskustasta johon on tullut 
9 kommenttia. Varmasti myös poikkeuksellisen lämmin 
kesä on vaikuttanut asukkaiden jättämiin merkintöihin, 
sillä eripuolilla Simoa sijaitsevista uimarannoista on 
kertynyt peräti kahdeksan erillistä merkintää. 

        Kehittämistä vaativat paikat
Kehittämistä vaativista paikoista eniten keskustelua 
on herättänyt Simon sekava keskusta (9 kommenttia). 
Kommenteista käy ilmi, että keskusta on kommentoijien 
mielestä jämähtänyt 60-luvulle ja sitä tulisi siistiä sekä 
tiivistää, alueelle toivotaan myös puistoa/lasten ja 
nuorten ”hengauspaikaa”. Esimerkkiä voisi ottaa mm. 
Haukiputaan ja Limingan keskustoista. Keskustelua ovat 
herättäneet myös teollisuusalueet, jotka ovat niin piilossa, 
ettei niiden mainosarvoa voida hyödyntää. Lisäksi 
Kunnasta puuttuu pienyrityksille sopivia teollisuustiloja. 
3 kpl merkintöjä on jätetty myös eri paikoilla sijaitsevista 
uimarannoista, jotka asukkaiden mielestä kaipaisivat 
kunnostusta. Simoniemen kalasatamaan toivotaan 
uimarannan kunnostuksen lisäksi muutakin kunnostusta 
sekä kunnollista matonpesupaikkaa. 

Merkintä otsikolla: Palokarin uimaranta (kuva 7):
”Palokarilla on yksi kunnan uimapaikoista. Aluetta ei 
ole kunnostettu vuosiin, jolloin ranta-alue on pahasti 
pusikoitunut ja hiekkarannan virkistyskäyttö on 
huonontunut. Ranta vaatii ehdottomasti raivausta sekä 
maisemointia. Maisemallisesti ranta on kaunis jokisuistoon 
päin. Historiallisesti Palokarilla on oma menneisyytensä, 
sillä täällä sijaitsi vuonna 1964 päättyneen Simojoen 
uiton erottelutyömaa konttori- ja asuinrakennuksineen.” 
(asukas)
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Merkittyjä paikkoja 9 kpl (asukkaiden merkitsemät), 
otsikoitu seuraavasti:
- Sekava keskusta (9 kommenttia)
- Vasankari Juneksenranta-alue
- Palokarin uimaranta
- Haasteellinen tavaransäilytyspaikka
- Urheilukenttäkäyttöön
- Teollisuusalue (2 kommenttia)
- Uimaranta
- Kevyen liikenteen väylä (1 kommentti)
- Pesupaikka
- Ranuantie
- Simoniemen kalasatama

        Toimivat paikat
Toimivina paikkoina on mainittu pääasiassa 
maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
kohteita ja paikkoja, moniin merkintöihin on liitetty myös 
kuva paikasta. Pappilan rannan uimaranta on merkitty 
toimivaksi paikaksi, mutta merkintään lisätyssä tekstissä 
mainitaan, että rannan palveluja voisi vielä kehittää mm. 
kunnolliset uimakopit ja wc-tilat puuttuvat. Simon Wanha 
pappila on myös merkitty toimivaksi paikaksi. 

Merkintä otsikolla: Simonkylän museotie (kuva 8);

”Maisemallisesti idyllinen vanha kyläraitti vanhoine 
kunnostettuine maataloineen. Nähtävyys varsinkin 
kesäaikaan, jolloin tienvierien rehevä kasvillisuus 
korostaa maaseutumaisuutta.” (asukas)

Merkittyjä paikkoja 10 kpl (asukkaiden merkitsemät 9 + 
muiden merkitsemät 1), otsikoitu seuraavasti:
-  Rakennuspaikkoja (1 suunnittelijan pyytämä  tarkennus)
- Lahenrannan mökkiasutus
- Marttilanlahden aitat ja venesatama
- Simonkylän museotie
- Pahnilan museo
- Sinikoski
- Kaunis uimaranta (Pappilan ranta) (1 kommentti)
- Ravintola – hotelli – matkailupalvelua

- Simon kirkko
- Uimaranta (Ykskuusessa)

        Muut paikat
Muunlaisten paikkojen merkinnöissä muistellaan paljon 
alueen historiaa ja kuvataan paikkojen aikaisempia 
käyttötarkoituksia ja paikassa tapahtunutta toimintaa 
(esim. Kallion sahasaaressa sijainnut saha ja 
sahatyöläisten asuinyhdyskunta ja Lahenrannan käyttö 
kyläläisten lammashakana). Merkinnöissä ehdotetaan 
myös hyviä paikkoja ulkoilureiteille, myyntipisteille ja 
tonteille. Muiksi paikoiksi on merkitty mm. ranta-alue, jolla 
on jo monenlaista toimintaa, kuten ravintola, venesatama, 
kesäteatteri ja uimaranta. Alueen maisemointiin tulisi 
kuitenkin kiinnittää vielä huomiota ja myös alueen 
talviaktiviteetteja voisi kehittää. Ranta-alueen vanhaa 
satama-allasta voisi käyttää hyväksi esimerkiksi 
laittamalla altaaseen kelluvia lauttoja, joiden päällä olisi 
kausipaikkoja asuntovaunuille. Maisemointia kaivataan 
myös Lahenrannan alueelle, jonka mökkiasutus (alun 
perin muodostunut vanhan sahan työläisten asunnoista) 
on merkitty toimivaksi paikaksi. 

Merkintä otsikolla: Simojoki (kuva 9):

”Simojoen suualueella on useita kauniita ranta-alueita 
kesäisin. Jokivarressa kulkee polkuja sekä viljelysteitä, 
joiden varsilta voi ihailla jokimaisemaa ja käydä 
jopa narraamassa lohtakin. Joki lienee tutuin alue 
Simosta niille ulkopaikkakuntalaisille, jotka harrastavat 
kalastusta.” (asukas)

Merkittyjä paikkoja 17 kpl (asukkaiden merkitsemät 15 + 
poismuuttaneiden merkinnät 1 + muiden merkitsemä 1), 
otsikoitu seuraavasti:

- Ranta-alueen kehitys (1 kommentti)
- Birgittalaisluostarin kalastamo
- Lahenranta
- Pihlajakarin hiekkaranta
- Kallion sahasaari
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- Simon kirkko
- Uimaranta (Ykskuusessa)

        Muut paikat
Muunlaisten paikkojen merkinnöissä muistellaan paljon 
alueen historiaa ja kuvataan paikkojen aikaisempia 
käyttötarkoituksia ja paikassa tapahtunutta toimintaa 
(esim. Kallion sahasaaressa sijainnut saha ja 
sahatyöläisten asuinyhdyskunta ja Lahenrannan käyttö 
kyläläisten lammashakana). Merkinnöissä ehdotetaan 
myös hyviä paikkoja ulkoilureiteille, myyntipisteille ja 
tonteille. Muiksi paikoiksi on merkitty mm. ranta-alue, jolla 
on jo monenlaista toimintaa, kuten ravintola, venesatama, 
kesäteatteri ja uimaranta. Alueen maisemointiin tulisi 
kuitenkin kiinnittää vielä huomiota ja myös alueen 
talviaktiviteetteja voisi kehittää. Ranta-alueen vanhaa 
satama-allasta voisi käyttää hyväksi esimerkiksi 
laittamalla altaaseen kelluvia lauttoja, joiden päällä olisi 
kausipaikkoja asuntovaunuille. Maisemointia kaivataan 
myös Lahenrannan alueelle, jonka mökkiasutus (alun 
perin muodostunut vanhan sahan työläisten asunnoista) 
on merkitty toimivaksi paikaksi. 

Merkintä otsikolla: Simojoki (kuva 9):

”Simojoen suualueella on useita kauniita ranta-alueita 
kesäisin. Jokivarressa kulkee polkuja sekä viljelysteitä, 
joiden varsilta voi ihailla jokimaisemaa ja käydä 
jopa narraamassa lohtakin. Joki lienee tutuin alue 
Simosta niille ulkopaikkakuntalaisille, jotka harrastavat 
kalastusta.” (asukas)

Merkittyjä paikkoja 17 kpl (asukkaiden merkitsemät 15 + 
poismuuttaneiden merkinnät 1 + muiden merkitsemä 1), 
otsikoitu seuraavasti:

- Ranta-alueen kehitys (1 kommentti)
- Birgittalaisluostarin kalastamo
- Lahenranta
- Pihlajakarin hiekkaranta
- Kallion sahasaari

- Hietalan ranta
- Juneksen talo
- Simojoki
- Jokisuun saaristo
- Mahdollisia tontteja
- Piiloon jäävä hieno reitti (Vakkalan    tie)
- Mahdollinen liikuntareittialue (1 suunnittelijan 
tarkennuspyyntö)
- Simolaisille tärkeä paikka (hautausmaa)
- Kalastajien tukikohta
- Mahdollinen myyntipiste
- Kuva sillalta, kun vesi korkealla
- Uusi ostoskeskus (1 suunnittelijan tekemä 
tarkennuspyyntö)

Pihlajakarin hiekkaranta on mainittu yhdeksi Simon 
kauneimmista paikoista (merkintä kuuluisikin paremmin 
toimivien paikkojen kategoriaan). 

Toisessa vaiheessa (10.9.–21.10.2010) 
sivustolle lisätyt merkinnät 

10.9.2010 jälkeen WMM:aan lisätyt merkinnät (kuvat, 
tarinat ja tekstit) ovat pääasiassa KUNTIS-kurssilla 
mukana olevien opiskelijoiden maastokäynneillään 21.9, 
22.9. ja 29.9.2010 tekemiä huomioita suunnittelualueen 
hyvistä ja huonoista puolista. Suunnittelijoiden 
maastokäynneillä tekemiä merkintöjä on yhteensä 23 kpl 
ja suureen osaan liittyy useita kuvia tai Kerro Tarinalla 
tuotettua aineistoa. 

Kehittämistä vaativiin paikkoihin tui neljä uutta 
paikkamerkintää. Otsikolla Maksniemi jätetyssä 
merkinässä todetaan, että verrattuna uuden asuinalueen 
rakentamiseen Ykskuusen alueelle olisi taloudellisesti 
järkevämpää tiivistää koulun ympäristössä tai muodostaa 
uusia rakennuspaikkoja Maksniementien varteen, 
jossa on mm. viemäröinti, vesijohto ja katuvalaistus 
jo valmiina. ”Maikin kauppa” merkinnässä puolestaan 
nostetaan lohikellarin takana Maksniemessä tyhjillään 
oleva kauppakiinteistö potentiaaliseksi uudeksi 
liikepaikaksi.  Myös joitain keskusteluja on jatkettu. Mm. 
sekava keskusta-keskustelu on saanut uuden kärkkään 
kommentin jossa ”ylistetään” mm. Simon keskustan 
kohokohdiksi mainittua hevosaitausta ja vanhoja jo 
parhaat päivänsä nähneitä rakennuksia. 

4.8.2010 seurantaryhmän maastokäynnillä jätettyä 
Maksniemen vuoropäiväkotia koskenutta tarinaa 
on suunnittelijan pyynnöstä tarkennettu edelleen 
ja suunnittelijan 22.9. lisäämää kaunista Karsikon 
kalasatamaa koskeneeseen kommenttiin on myös tullut 
yksi kommentti, jossa kritisoidaan alueelle mahdollisesti 
sijoitettavaa ydinvoimalaa.

        Kehittämistä vaativat paikat
Merkittyjä paikkoja 4 kpl (asukkaiden merkitsemät 3 + 
poismuuttaneiden merkitsemät 1), otsikoitu seuraavasti:
- Maksniemi (1 suunnittelijan  lisäämä kommentti)
- Katuvalot (puuttuvat)
- Kevyenliikenteenväylä Pohj.p
- ”Maikin kauppa”

Merkintä otsikolla: Kevyenliikenteenväylä Pohj.p (kuva 
10):
“Pohjoispuolentien kevyenliikenteenväylän pitäisi 
ulottaa vähintään Malininkankaalle, mutta mielellään 
Vilminperälle asti lasten turvallisuuden vuoksi, nyt kun 
raskasliikenne uuden turvesuon vuoksi lisääntynyt”. 
(asukas)

Lisätyt laavut
11.10.2010 jälkeen merkittiin WebMapMediaan 7 kpl 
laavuja.

 

Kuva 11. WMM:aan merkityt laavut: Mertakosken 
laavu, Kallion laavu, Montajan laavu, Vasankatin laavu, 
Varesleton laavu, Palokarinleton laavu ja Pappilan 
uimarannan laavu.

Suunnitelmien kommentointi 22.10. – 
22.12.2010

Vaihtoehtoisiin suunnitelmiin tulleet kommentit
Vaihtoehtoiset ideasuunnitelmat “BellisSimo”, “Merta 
päin” ja “Voimaa perinteestä” tulivat kommentoitavaksi 
nettisivulle 22.10.2010. Suunnitelmiin tuli yhteensä neljä 
kommenttia. 
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”BelisSimo” vaihtoehdossa kannatettiin ohitustien 
siirtämistä pois keskustasta ja keskustan eheyttämistä 
tällä tavalla. Toisessa kommentissa oltiin huolestuneita 
mahdollisen ydinvoimalan rakentamisen myötä 
Maksniemeen tarvittavista laajemmista palveluista, 
kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, ruokapalvelut, muut 
kaupalliset palvelut sekä majoitus, joiden sijoittumista 
tulisi miettiä tarkemmin.

”Merta päin” vaihtoehdossa kritisoitiin runsasta ranta-
alueelle rakentamista Simoniemessä ja Simonkylällä 
tulisi uusi rakentaminen suunnitella siten, ettei 
peräpohjalaiseen perinnerakentamiseen sotketa uusia 
tyylejä kritiikittömästi. Nykyisessä kaavassakin on 
mahdollista rakentaa uusia asuinalueita metsän suojaan 
esim. Simoniemessä Kalasatamantien varteen lähelle 
rantaa.

”Voimaa perinteestä” vaihtoehto sai kommentissa 
kehuja mm. ehdotuksellaan pajukoituneiden rantojen 
raivaamiseksi. Kommentissa todetaankin ”Aivan hieno 
esitys toimeenpantavaksi. Ei lisättävää ehdotukseen”.

Aikaisemmin aloitettuihin keskusteluihin on myös tullut 
lisää kommentteja. Sekava keskustamerkintä on saanut 
kolme uutta kommenttia joissa mm. kannatetaan keskustan 
rakentamista tiiviinä ja matalana puutaloalueena ja 
kannustetaan siistimään nelostienvarren pajukot. Lisäksi 
kommenteissa ehdotetaan rautatien siirtämistä pois 
keskustasta koska junat eivät muutenkaan pysähdy 
Simossa sekä nykyisen urheilukentän siirtämistä 
Malininkankaalle, jolloin kentän paikalle voisi rakentaa 
hotellin, etenkin kun ydinvoimalan myötä majoitustilojen 
tarve kunnassa lisääntyy. Myös paikkamerkinnät 
otsikoilla Rakennuspaikkoja (Simonniemessä) sekä 
Teollisuusalue ovat saaneet uuden kommentin. 
Rakennuspaikkoja kommentissa on vastattu suunnittelijan 
esittämään tarkennuspyyntöön, ja kerrottu sen sopivan 
lisärakentamiselle, koska liikenneyhteydet, viemäröinti ja 
vesi ovat lähellä. Teollisuusalue kommentissa kritisoidaan 
paikan nimittämistä teollisuusalueeksi, koska alueella ei 
oikeastaan ole teollisuutta ja todetaan, että jos yrittäjät 
tarvitsevat tiloja, niin varmasti rakentavat hallinsa itse, 
sillä kunnalla ei ole resursseja tilojen rakentamiseen.

Lopulliseen synteesisuunnitelmaan tulleet 
kommentit

Simon strateginen kehityskuva ”Energiasta elinvoimaa” 
tuli kommentoitavaksi nettisivulle 9.12.2010. Myös 
suunnitelman luonnosversiota oli mahdollista 
kommentoida, mutta siitä ei jätetty kommentteja. 

Lopulliseen suunnitelmaan tuli kaksi kommenttia:

”Simoniemessä ratsastusreittiä on rakennettu jo 
Paljokankaalle päin, joten teillä on vanhaa tietoa. 
Kantolanharjun asuntoalueen laajennus ei tunnu hyvältä, 
koska Kalasatamantien varsi on vielä rakentamatta. 
Eikö asutusta tulisi tiivistää, eikä hajauttaa mm. 
liikenneyhteyksien ja palvelujen saatavuuden vuoksi. 
Samoin Kirkkotien varressa on sopivia rakennuspaikkoja 
Kalasatamantien risteyksen molemmilla puolilla”.

”Näyttää Viantien ja Maksniemen väliin jäänyt alue 
(Paloholvintie)olevan tyhjänä tonteista. Alue soveltuisi 
erinomaisesti omakotiasutukseen, koska liikenneyhteydet 
ovat hyvät ja rakennuspaikat vielä parempia. 
Teollisuustontit näyttävät puuttuvan kokonaan nelostien 
varrelta. Firmat haluavat näkyviä paikkoja toimitiloilleen, 
joten tien varret ovat loistavia paikkoja.”

Kommenteista näkee, etteivät suunnitelman 
perusajatukset ole välttämättä olleet tarpeeksi selkeitä 
niiden ymmärtämiseksi, tai kommentoija ei ole perehtynyt 
suunnitelmaan ja siihen liittyneeseen suunnitelman 
strategiaan tarpeeksi pitkään, jotta hän olisi ymmärtänyt 
suunnitelman kaikilta osin. Esimerkiksi ajatusta kaiken 
teollisuuden keskittämisestä Karsikonniemeen näkyvälle 
paikalle ohitustien liittymän yhteyteen olisi voitu 
edelleen korostaa, jotta Karsikonniemen profiloituminen 
nimenomaan teollisuuden ja ydinvoiman alueena olisi 
käynyt paremmin ilmi suunnitelmasta. Myös sitä seikkaa, 
että nykyisille asukkaille on haluttu tarkoituksella antaa 
mahdollisuus asua edelleen väljästi, ei välttämättä ole 
tarpeeksi korostettu. Simon alueella on rakennuspaikkoja 
enemmän kuin suunnittelun pohjaksi valitun skenaarion 
mukaan rakentamiselle on tarvetta. Tavoitteena oli 
sijoittaa asuminen niin, että se tukisi olemassa olevien 
kylien rakennetta ja olemassa olevia palveluita. Myöskään 
Kantolanharjun asuin/asuntomessualueen sisältyminen 
jo kunnan olemassa oleviin suunnitelmiin ei välttämättä 
ole itsestään selvää.

Pohdinta

Kommentteja tarkasteltaessa on hyvä huomioida, 
että yksittäinen merkintä tai kommentti ei välttämättä 
edusta koko asukaskunnan yhteistä näkemystä. Google 
Analytics – ohjelman raporttien ja kyselyn perusteella 
voidaan arvioida, että varsinkin ensimmäisen vaiheen 
aikana reilusti yli puolet WMM:aan jätetyistä merkinnöistä 
on seurantaryhmäläisten jättämiä – kuten myös lähes 
kaikki KerroTarinalla tehdyt merkinnät. Tästä syystä, kun 
kerättyä aineistoa sovelletaan suunnitteluprosessissa, 
tulee ottaa huomioon, että pääosin merkinnät edustavat 
suhteellisen suppean ihmisryhmän näkemyksiä. 
Seurantaryhmä koostui varsin kapeasta ikähaarukasta 
olevista kuntalaisista (n. 40 – 70 vuotiaista), siksi tulee 
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kommentteja tarkasteltaessa huomioida myös se, että 
esim. vanhusten, nuorten ja lasten jättämien merkintöjen 
määrä on suhteellisen vähäinen. Alla olevista tilastoista 
voidaan nähdä, että Simossa oli vuonna 2009 3496 
asukasta joista alle 35-vuotiaita oli 1203 henkeä, 
näistä alle 14 vuoden ikäisiä oli 617. Kunnan väestön 
ikärakennetta tarkasteltaessa käy siis ilmi, että noin 
kolmasosa kuntalaisista on nuoria alle 29-vuotiaita. Jotta 
saataisiin kattava käsitys kuntalaisten mielipiteistä, olisi 
ollut tärkeää saada kommentteja myös muiden ikäryhmien 
edustajilta. Tilannetta yritettiin tasoittaa syyskuun 
alussa järjestetyllä kokeilulla, jonka tarkoituksena oli 
kerätä sivustolle kommentteja ja merkintöjä erityisesti 
lasten ja lapsiperheiden näkökulmasta. Valitettavasti 
osallistumisinnokkuus ei kuitenkaan ollut niin suurta kuin 
olimme toivoneet.

Simon väestörakennetta tarkasteltaessa nähdään 
selvästi, että kunnan väkiluku pienenee koko ajan. 

Yksi KUNTIS-kokeiluun liittyneistä aktivointitehtävistä 
koskikin Simon kunnan mahdollisia uusia asukkaita. 
Suunnittelumaantieteiden opiskelija Henna 
Hintsasen energia-alan opiskelijoille suunnatussa 
kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden asumistoiveita 
ja muuttohalukkuutta Simoon. Kyselyyn tuli runsaasti 
vastauksia ja vastausten avulla voidaan ehkä muodostaa 
näkemys, mitkä asiat Simossa houkuttelevat nuoria 
muuttamaan ja jäämään asumaan paikkakunnalle. 
Kyselyn avulla voidaankin osittain paikata sivustolle 

jätettyjen kommenttien välittämässä tiedossa olevia aukkoja. 

Sivuston kävijämäärien perusteella tiedotus osallist
umismahdollisuudesta ja nettisivuston markkinointi 
on tänä vuonna onnistunut hyvin. Myös joulukuussa 
järjestetyssä asukastilaisuudessa mukana olleet 
asukkaat totesivat, että tiedotus projektin kaikissa vaiheissa 

on tavoittanut kuntalaiset ja projektista on puhuttu useankin 

työpaikan kahvipöytäkeskusteluissa. Projektia koskeneissa 

Kuva 12. 
Poimintoja Tilastokeskuksen kuntaportaalin 
tilastosta (Tilastokeskus 2010a).

Kuva 13. Simon väestörakenne. (Tilastokeskus 2010b). 
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tiedotteissa olisi kuitenkin selkeämmin voitu korostaa 
paikkatiedon saamisen tärkeyttä jo ennen varsinaisen 
suunnitteluvaiheen alkamista. Pelkkä WMM:n käytön 
opettelu oli vienyt alkuvaiheessa runsaasti aikaa ja 
jotkut asukkaat kokivatkin, etteivät olleet alkuvaiheessa 
tarpeeksi aktiivisia ja huomasivat osallistumismahdollisu
utensa menneen jo ohi. 

Ensimmäisessä vaiheessa WMM:aan saatiin varsin 
runsaasti merkintöjä, vaikkakin niistä suurin osa oli 
seurantaryhmäläisten jättämiä. Vaiheissa, joissa 
vaihtoehtoiset ja lopullinen suunnitelma tulivat 
kommentoitavaksi, kommentteja saatiin vain muutamia. 
Asukkaat ja muut osalliset ottivat kantaa suunnitelmiin 
kuitenkin nettisivulla olleiden äänestysten kautta melko 
ahkerasti. Kuntiksen nettisivulla olleista äänestyksistä 
ja niiden tuloksista kerrotaan tarkemmin Elen Paddarin 
erikoiskurssin raportissa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että 
asukkaiden on helpompi osallistua äänestyksiin, joissa 
kommentoitava aihe tai kysymys on huomattavasti 
suppeampi ja asukas näkee heti mihin häneltä 
toivotan kommenttia, kuin jättää kommentti kokonaisen 
suunnitelman omavalintaisesta kohdasta, sillä 
suunnitelman kommentoiminen vaatii perehtymistä koko 
suunnitelmaan, mihin kommentoijan täytyy olla valmis 
käyttämään omaa vapaa-aikaansa. Suunnitteluaineiston 
esittelytavalla siis on suuri merkitys kommentointi-
innokkuuteen. Suunnitelmien esitystapa ja idean 
välittyminen tulisi olla selkeä ja helposti omaksuttavissa. 
Pitkät tekstit ja laajat kartta-aineistot vaikeuttavat 
suunnitelman ymmärtämistä ja voivat johtaa kiinnostuksen 
lopahtamiseen, jolloin suunnitelman keskeinen sisältö ja 
pääperiaatteet eivät tule ymmärretyiksi.
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Vuorovaikutuksen aktivointi: kohderyhmänä seurantaryhmäläiset
Riitta Mikkola ja Jenny Miettinen

Tehtävän kuvaus

Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun laboratorio 
järjesti kuntasuunnittelun erikoiskurssin kesällä 2010. 
Kurssi on osa Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston ja 
Simon kunnan yhteistyössä vuonna 2010 toteuttamaa 
osallistuvan maankäytön suunnittelun KUNTIS-
kokeilua.

Kuntis-kurssin teemana on yleispiirteinen maankäytön 
suunnittelu, joka vuonna 2010 sijoittuu Simon kuntaan 
nelostien lännen puoleisille ranta-alueille kattaen 
Simonkylän ja Simoniemen yleiskaava-alueet sekä 
Ykskuusen alueen.

Kuntiksen erikoiskurssi koostui useista erillisistä 
osatehtävistä, joille kaikille oli yhteistä pohjatiedon 
kerääminen syksyllä 2010 Simossa järjestettävää 
varsinaista kuntasuunnittelun kurssia varten. Tämä 
raportti esittelee osatehtävää Vuorovaikutuksen 
aktivointi: kohderyhmänä seurantaryhmäläiset. 
Tehtävän pääpaino oli kerätä seurantaryhmän avulla 
paikkatietopohjaista paikallistietoutta tulevasta 
suunnittelualuesta KerroTarina -kännykkäsovellusta 
käyttäen. Tiedon keräämisessä hyödynnettiin Oulun 
yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen kehittämiä 
KerroTarina- ja WebMapMedia- sovelluksia, jotka olivat 
kurssilla koekäytössä.

Tehtävämme oli olla yhteydessä seurantaryhmään, 
käydä heidän kanssaan maastokäynneillä, suunnitella 
maastokäyntien reitit, puhuttaa seurantaryhmäläisiä 
kohdealueista sekä välittää kesän aikana saatu 
informaatio syksyn kuntiskurssilaisille sekä muille 
osallistujille. 

Tässä raportissa selostamme havaintojamme 
KerroTarinan käytöstä sekä seurantaryhmän 
osallistumisesta tiedonkeruuprosessiin. Kuvaamme 
myös, millaista tietoa maastokäynneillä saatiin ja miten 
KerroTarina -kännykkäsovellus toimii vuorovaikutteisen 
suunnittelun apuvälineenä.

Paikkatiedon keräämisen välineet

KerroTarina –kännykkäsovellus
KerroTarina on sovellus, jota käytetään 
kosketusnäytöllisellä kännykällä, jonka ominaisuuksiin 
kuuluvat kamera, videokamera, äänen tallentaja ja GPS 
navigaattori. KerroTarina -sovelluksen tarkoituksena on 
helpottaa maastossa kerättävän tiedon kokoamista ja 
liittämistä paikkaansa.  Sovelluksen avulla maastosta 
voidaan kerätä kuva-, ääni- tai videopohjaista 
informaatiota sekä siirtää kerätty materiaali paikka- 
ja suuntatietoja hyödyntäen karttapohjalle. Kerättyä 
tietoa voidaan myöhemmin tarkastella ja kommentoida 
WebMapMedia-sovelluksessa internetin välityksellä. 
Sekä KerroTarinaa että WebMapMediaa käytettiin 
Kuntis-kurssilla vuorovaikutteisen suunnittelun 
apuvälineenä.

Sovelluksen perustilassa näytöllä näkyy sama kartta 
kuin WebMapMediassa. Ruudun yläreunassa on kaksi 
välilehteä sijainti ja uusi tarina. Karttanäkymän ollessa 
päällä sijainti-välilehti on valittuna. Uuden tarinan voi 
luoda siirtymällä Uusi tarina -välilehdelle. Seuraavaksi 
valitaan hymiö osoittamaan tarinan tunnelatausta. 
Punainen, suupielet alaspäin oleva hymiö kuvastaa 
negatiivista, keltainen neutraalia ja vihreä suupielet 
ylöspäin oleva hymiö positiivista merkitystä. 

KerroTarina -sovelluksessa on kaksi tapaa luoda uusi 
tarina. Näitä ovat Puhu tarina ja Uusi tarina. Puhu 
tarina on nopeampi ja yksinkertaisempi. Siinä tarinaan 
voidaan liittää ainoastaan ääntä. Tämä tapahtuu 
painamalla näyttöä sormella tarinan ajan. Otteen 
irrottua tarina tallentuu. Ennen tallentamista näytölle 
ilmestyy hymiö, jonka väriä voi vaihtaa painamalla sitä. 
Tämä ominaisuus jäi meiltä huomaamatta. Tallennuksen 
jälkeen tarina tulee ladata verkkoon, jotta se ilmestyy 
WebMapMediaan valitun hymiön kera.

Perustarinaan voi kerätä tietoa monipuolisesti joko 
ottamalla valokuvia, videokuvaa, nauhoittamalla ääntä 
tai yhdistelemällä edellä mainittuja. Ääninauhoituksen 
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enimmäiskesto on säädetty kahteen ja videon yhteen 
minuuttiin. Sama tarina voi kuitenkin sisältää useita 
nauhoituksia. Lisäksi tarinoiden yhteyteen voi kirjoittaa 
otsikon tai muistiinpanoja. Tarinaan tallentuu aina myös 
suunta, joka määrittyy kerätylle tiedolle annetusta 
suunnasta. Ääntä nauhoitettaessa puhelimella 
osoitetaan haluttuun suuntaan, jolloin puhelimen 
sisäinen kompassinuoli tallentuu WepMapMediassa 
osoittamaan kartalla kyseiseen suuntaan. Mikäli 
tarinassa on useita tallenteita, määrittyy suunta 
valokuvan suunnan perusteella.

Mikäli tarinaa haluttaan liittää otsikko tai komenntti 
tulee käyttää puhelimen kosketusnäppäimistöä. Ulkona 
maastossa pienen kosketusnäytön näppäimistön käyttö 
on hankalaa, vaikka otsikon liittäminen tarinaan koettiin 
hyödylliseksi. 

Lopuksi tarina on aina muistettava tallentaa. Tallennus 
tapahtuu painamalla ”menu”-nappi näytön vierestä ja 
valitsemalla ”Tallenna” kosketusnäytöltä. Tallennuksen 
jälkeen samaa tarinaa ei voi enää täydentää. Jotta 
tarinat ilmestyisivät WepMapMediaan, tulee ne ladata 
erikseen verkkoon. Tämä jäi alkuun raportin kirjoittajille 
epäselväksi ja aiheutti hämmennystä. Puhelimia 
sovelluksineen oli maastokäynneillä käytössä kolme 
kappaletta ja mahdollisesti osasta puhelimista verkkoon 
latautuminen tapahtui automaattisesti.

WebMapMedia
Tallennettuja tarinoita voi selata verkossa WebMapMedia 
-sovelluksen kautta. Liikuttamalla hiirtä hymiöiden 
päällä aukeaa puhekuplassa yleiskatsaus tarinaan. 
Klikkaamalla hymiötä tarina aukeaa kokonaisuudessa, 

mikä tarkoittaa, että video ja äänimediaa voi kuunnella 
ja tarinasta voi keskustella.

Seurantaryhmä

Seurantaryhmään kuului 10 simolaista. Ryhmä koostui 
kunnanjohtajan esittämistä aktiivisista kuntalaisista, 
jotka edustivat Simon eri kyliä. Tämä oli maastokäynneille 
osallistumisen kannalta hieman ongelmallista, sillä Simo 
on pinta-alaltaan suuri kunta, joten paikallistuntemusta 
oli vain kulloisenkin kohdealueen asukkailla. 
Aktiivisimpia seurantaryhmäläisiä olivat ne, joiden 
kotikulmille kuntasuunnittelun kurssin suunnittelualue 
sijoittui. Kymmenestä seurantaryhmäläisestä neljä 
osallistui maastokäynneille ja yksi oli mukana kaikilla 
kolmella käynnillä. Mahdollisia osallistumattomuuden 
syitä saattoivat olla ajan puute ja aikataulujen 
yhteensopimattomuus. Myös henkilökohtaisen 
motivaation puuttuminen, tai alueen vieraaksi kokeminen 
saattoivat vaikuttaa osallistumiseen.

Jokaiselta kohdealueelta tai sen lähettyviltä osallistui 
ainakin yksi aktiivinen seurantaryhmäläinen jokaiselle 
maastokäynnille. Nämä aktiiviset seurantaryhmäläiset 
pyysivät toiveidemme mukaisesti maastokäynneille 
mukaan ”kyläeksperttejä”, jotka olivat pitkään 
asuneet kohdealueella ja tunsivat kylänsä historian. 
Kyläeksperttien täydentäminä jokaisella maastokäynnillä 
oli 3-5 osallistujaa, joka olikin varsin sopiva määrä 
maastokäynneille, joilla koko ryhmä liikkui yhdessä.

Maastokäynneille osallistuneet olivat yhtä vierailevaa 
naista lukuun ottamatta miehiä, iältään keski-ikäisiä 
tai jo eläkeiän ylittäneitä.  Kyseisen seurantaryhmän 

Kuva 1. 
Vasemmalla KerroTarina -
sovelluksen karttanäkymä.   Oikealla 
KerroTarina -sovelluksen valikko, 
jossa tarinaan voi liittää kuvaa, 
videota, ääntä tai tekstiä.
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kanssa kohdealueen historia ja luonnonolot painottuivat 
paikkatiedoissa. Seurantaryhmän toisenlainen ikä- tai 
sukupuolijakauma olisi saattanut painottaa ympäristön 
eri osa-alueita. Vastaisuudessa olisi hyvä, mikäli 
seurantaryhmä olisi mahdollisimman monipuolinen, 
sillä osallistujien tarinat heijastavat aina heidän omia 
taustojaan. 

Maastokäynnit

Reittien suunnittelu ennakkotehtävien avulla
Tehtävämme oli ennen maastokäyntejä tehdä alustava 
suunnitelma tulevasta reitistä sekä mahdollisista 
pysähdys- ja tarinankerrontapaikoista. Meidän tuli 
myös pohtia kuntasuunnittelun kurssia hyödyttäviä 
näkökantoja sekä kysymyksiä, joilla seurantaryhmäläiset 
saataisiin kertomaan olennaista tietoa ympäristöstään. 
Vaikeaksi tehtävän teki kohdealueen laajuus sekä 
epämääräinen rajaus. 

Jotta olisimme saaneet jonkinlaisen ennakkokäsityksen 
tulevan maastokäynnin kohdealueesta, lähetimme 
seurantaryhmäläisille ennakkotehtävän. Tehtävässä 
pyysimme heitä merkitsemään WebMapMedia-
sovelluksen kartalle jollakin tapaa merkityksellisiä tai 
huomattavia paikkoja, jotka ovat tärkeitä tai joissa on 
kehittämispotentiaalia. Alla lähettämämme kysymykset:

Vastaa seuraaviin kysymyksiin merkitsemällä 
kuvausta vastaava paikka kartalle WebMapMediaan ja 
kirjoittamalla lyhyt perustelu. Muista liittää vastaukseen 
kysymykseen viittaava sana, jotta paikan luonne välittyy 
myös meille.

Esim. vastaus ensimmäiseen kysymykseen ”Mitkä 
ovat mielenkiintoisia paikkoja?” vastaus voisi alkaa 
lauseella:
Tämä paikka on mielenkiintoinen, koska…

Kysymykset:
1. Mitkä ovat mielenkiintoisia paikkoja?
2.  Onko alueella epämiellyttäviä paikkoja? Missä?
3. Missä on alueen historiaa kuvastavia paikkoja?
4. Missä on elinkeinoille tärkeitä paikkoja?
5. Mitkä ovat aktiivisia/toiminnallisia paikkoja?
6. Missä on erikoisia paikkoja?
7.  Mitkä ovat paikallisille tärkeitä paikkoja?
8.  Mitkä ovat kauniita paikkoja?
9.  Mitkä paikat ovat piilossa?
10. Missä ovat liikunnalliset paikat?

Pyri keksimään kaikkiin kysymyksiin ainakin yksi paikka, 
mutta useampiakin paikkoja saa merkitä.

Epäselvyys tulevan kuntasuunnittelun kurssin 
tehtävän laadusta ja rajauksesta aiheuttivat sen, ettei 
tarkkoja kysymyksiä voinut esittää. Yritimme saada 
mahdollisimman paljon tietoa tietämättä kuitenkaan 
tarkalleen, minkälaista tietoa oikeasti tarvitsimme.

Kahden ensimmäisen maastokäynnin ennakkotehtävät 
lähetettiin yhtenä pakettina. Niihin tuli riittävästi 
vastauksia. Vastauksissa painottuivat alueen historia 
sekä luonnon muuttuminen. Etenkin Simonkylän 
alueelta lähetetyt kommentit olivat selkeitä ja sisälsivät 
paljon mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa. Kolmannen 
maastokäynnin ennakkotehtävään ei sen sijaan 
tullut lainkaan vastauksia. Tähän oli oletettavasti 

Kuva 2. Seuraryhmäläisiä kolmannella maastokäynnillä 
Ykskuusessa Länsihiekan uimarannalla.
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syynä joko kesäloma tai alueen outous aktiivisille 
seurantaryhmäläisille. 

Saamamme vastaukset helpottivat hahmottamaan 
potentiaalisia maastokäyntikohteita, niinpä kahden 
ensimmäisen maastokäynnin reittien alustava 
suunnittelu oli suhteellisen ongelmatonta. Reittien 
suunnittelussa epävarmuutta aiheuttivat ainoastaan 
maastossa käytettävän ajan rajallisuus ja paikallisen 
tie-/polkuverkoston kulkunopeudet. Koska kolmannen 
maastokäynnin kohdealueella oli suppeampi tieverkosto, 
ennakkotehtävän vastauksien puute ei muodostunut 
sielläkään ongelmaksi. Jokaisen maastokäynnin 
aluksi kävimme parhaan reittivaihtoehdon läpi 
seurantaryhmäläisten kanssa. Heillä oli vahvanäkemys 
siitä, mikä kulloisellakin alueella oli olennaista, mistä oli 
merkittävää apua lopullisen reitin valinnassa.

Maastokäynnit
Teimme kesän aikana seurantaryhmän kanssa kolme 
maastokäyntiä, jotka kohdistuivat Simonkylään, 
Simoniemeen ja Maksniemi-Ykskuusi alueelle. Mukana 
maastokäynneillä oli aina 3-5 seurantaryhmäläistä, 
kaksi kuntiksen erikoiskurssilaista sekä vähintään yksi 
tietojenkäsittelytieteitten laitoksen tutkija.  Toisella ja 
kolmannella maastokäynnillä mukaan oli pyydetty myös 
”kyläeksperttejä”, jotka tunsivat kohdealueen erityisen 
hyvin. Ensimmäinen maastokäynti tehtiin Simonkylään 
9.6.2010, toinen Simoniemeen 10.6.2010 ja kolmas 
Maksniemi-Ykskuusi alueelle 4.8.2010. Maastokäyntien 
aluksi esiteltiin aina KerroTarina -sovellus sekä sen 
käyttöliittymä. Aikaa maastokäynnille oli varattu kolme 
tuntia.

Ensimmäisen maastokäynnin aikana saattoi syntyä 
useita tarinoita samasta kohteesta. Saman tarinan 
kertominen moneen kertaan ei kuitenkaan ollut 
tarkoituksenmukaista. Maastokäynnin edetessä 
päädyimme kokoamaan tiivistelmän kohteesta kerrotuista 
tarinoista WebMapMediaan kaikkien katsottavaksi. 
Ongelmia aiheutti myös epävarmuus laitteen käytössä. 
Kosketusnäyttöön tottumattomat käyttäjät saattoivat 
vahingossa painaa nauhoituksen pois tai päälle, jolloin 
koko kerrottu tarina jäi tallentumatta tietokantaan. 
Toisella ja kolmannella maastokäynnillä näitä ongelmia 
osattiin jo varoa, ja tarinoiden onnistumisprosentti 
kasvoi. 

Yksi ryhmäläisistä ilmaisi heti ensimmäisen 
maastokäynnin aluksi, ettei halua itse käyttää laitetta, 
vaikka juttuja mielellään kertoikin. Myös muut ryhmäläiset 
antoivat mieluummin meidän käyttää sovellusta kuin 
näppäilivät puhelinta itse.  Toisella maastokäynnillä 
osasimme varmemmin ohjata ryhmäläisiä kertomaan 
tarinoita vuorotellen ja käyttämään itse laitetta. 
Hyödynsimme taktiikkaa, jossa ensin oli vapaata 
keskustelua ja sen jälkeen tiivistettiin alueesta 
olennainen yhden henkilön kertomaksi tarinaksi. 
Kolmannella maastokäynnillä ongelmaksi muodostui 
alueen outous seurantaryhmäläisille, jolloin tarinoita 
syntyi vähemmän ja niiden tiivistäminen jäi meidän 
vastuullemme. Toisaalta mukana olleet kertoivat, että 
oli mielenkiintoista käydä paikoissa, joissa he eivät 
olleet aiemmin vierailleet. 

 
Ensimmäinen maastokäynti
Kiersimme seurantaryhmäläisten kanssa Simonkylän 
ranta-alueita sekä kuljimme vanhaa museotietä. 
Kierros alkoi Parpalan vanhalta pallokentältä, jossa 
seurantaryhmäläiset pääsivät ensimmäisen kerran 
kokeilemaan KerroTarina -sovellusta. 

Kuva 3. 
Seurantaryhmäläiset kertovat Kantolan lähteestä 
KerroTarina-sovellukseen.



35

Marttilanlahden lähettyvillä sijaitsevan Parpalan 
maneesiksi kutsutun vanhan pesäpallokentän 
pusikoitunut ympäristö ja sen läheisyydessä olevat 
vanhat säilyneet aitat kaipaavat uutta toimintaa. 
Myös Martinlahden toisella puolella sijaitseva ravirata 
on jäänyt vailla käyttöä. Alueen aktiviteeteiksi voisi 
seurantaryhmän mielestä sopia hevosurheilu tai 
carting. Talvisin jäällä kulkee hiihtolatu Asemakylästä 
Sinihaaran kautta Martinlahteen, josta se jatkuu merelle. 
Mikäli Simonkylässä halutaan säilyttää vesiyhteys 
merelle ja panostaa huvivenesatamaan, se kannattaisi 
seurantaryhmäläisten mukaan tehdä Marttilanlahteen.

Suukosella on veden nousun varalta tulvansuojelupenkat. 
Myös Sinikoskella on vedenkorkeuden vaihtelut ovat 
suuret. Sinikoskea on kuvattu seurantaryhmäläisen 
ennakkotehtävässä erittäin osuvasti. 

Sinikoski on tärkeä paikka Simonkyläläisille! “Tämä 
on ollut monen kylän kakaran treffipaikka, jonne 
kokoonnuttiin iltojen pimetessä ja vähän muulloinkin. 
Joka vuosi tulvan aikaan sillalla on suorastaan 
tungosta, ja arvaillaan meneekö vesi kohta isonkiven 
yli. Saksalaiset räjäyttivät sillan aikoinaan lähtiessään 
pakoon suomalaisia. Uusi silta rakennettiin vuonna 
1950. Ennen sillan rakentamista mentiin jokiuoman 
yli kapulasiltaa pitkin. Tulvan aikaan Simonkylällä 
oltiin saaressa. Joen uoma on varsinkin kesäaikaan 
kylän maisemallisesti kauneimpia paikkoja. Joka 
kesä jokiuomaa maisemoi Eskolan monilukuinen 
lammaslauma.” (Viesti kirjoitettiin 4.6.2010 klo 22:00).

Simonkylässä on aktiivinen kyläyhdistys, joka on muun 
muassa raivannut polun, joka kiertää koko kylän ympäri. 
Simojokisuuta on ruopattu 50-luvulla ja ruoppaushiekkaa 
on puhallettu Vasankariin, josta kyläläiset ovat vieneet 
hiekan omiin rakennusprojekteihinsa ja muihin 
tarpeisiinsa. Jäljelle on jäänyt laaja, märkä ja mutainen 
monttualue, joka vaatisi maisemointia.

Parpalan maneesin (kuva 4 vasemmala) ja Martinlahden 
raviradan alueet (kuva 5 oikealla) kaipaavat uutta 
toimintaa.

Kuva 6. Simojoen vedenpinnan korkeuserot ovat 
merkittävät. Tulva-aikana veden pinta voi nousta pari 
metriä tai jopa enemmänkin.

Kuva 7. Sinikoski sillalta merelle päin 
kuvattuna.
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Juneksen rantaan on ruoppauksen aikana valunut 
savea ja se on tehnyt rannasta virkistyskäyttöön 
sopimattoman. Alueelle on kymmenkunta vuotta sitten 
tehty alustava virkistyskäyttösuunnitelma, jonka mukaan 
alue maisemoitaisiin ja Vasankarilta rakennettaisiin 
rantapolku Palokarille. Palokarin ja Juneksen rannat 
ovat Simonkylässä sijaitsevia uimapaikkoja. Rannat 
ovat päässet pusikoitumaan ja vaativat raivausta ja 
maisemointia. Lisäksi pukutiloja pitäisi uusia.

Simonkylän läpi kulkee museotie, jonka varrella on 
paljon vanhoja, tiiviitä pihapiirejä ja alkuperäisenä 
säilynyttä kylämiljöötä. Simojoen suualueella on 
kaunista maisemaa ja hyvät kalastusolosuhteet.

Toinen maastokäynti
Kiersimme Simoniemessä seurantaryhmäläisten 
kanssa katsomassa kylän keskeisiä rakennuksia, 
rannan satama-altaita sekä mahdollisia tonttimaita. 
Piipahdimme myös piilossa olevalla lähteellä. 
Totesimme, että Simoniemessä on paljon perinteistä 
maalaismiljöötä myös muualla kuin museotien varrella.  

 Simoniemeen sijoittuu useita merkittäviä rakennuksia 
kuten kirkko, koulu ja vanha pappila, jossa nykyisin on 
ravintola ja matkailutoimintaa. Pappilan välittömässä 
läheisyydessä on uudehko kesäteatteri sekä uimapaikka 
ja satama-altaat, joissa voisi olla potentiaalia alueen 
kehittämisen kannalta. Simoniemen koululle, joka on Lapin 
läänin toiseksi vanhin, etsitään uutta käyttötarkoitusta. 
Ongelmallista uuden käyttötarkoituksen etsinnässä 
on se, että Simoniemessä on poikkeuksellisen paljon 
yhteiskäytössä olevia tiloja. Myös nelostien varteen 
sijoittuvaan kyläkiinteistöön, jonka toisessa puolessa 
toimii päiväkoti, etsitään uutta yrittäjää.

Mahdollisesti rakentamiseen soveltuvia alueita 
Simoniemestä löytyi useita. Näistä kävimme 
katsomassa Kantolanharjua sekä osakaskunnan 
tonttimaata museotien varrella. Kantolassa sijaitsee 
myös pienimetsälähde, jonka hyödyntämistä alueen 
kehittämisessä toivottiin esimerkiksi luontopolun 
muodossa. Luontopolun varrelle ehdotettiin 

 Kuva 8. Vasankarin savettunut puhallushiekka-alue. Kuva 9. Satama-altaita voitaisiin hyödyntää 
matkailukäytössä. Paikalle ehdotettiin kelluvia 
asuntovaunupaikkoja.

Kuva 10. Simoniemen koulu.
Kuva 11. Kuva Postinmäeltä avautuvasta 
maalaismaisemasta.
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Koko suunnittelualuetta koskevat kommentit voidaan 
jakaa karkeasti luontoa tai alueen historiaa koskeviin. 
Luonnonilmiöistä tärkein on maankohoaminen, jonka 
seurauksena meren rantaviiva pakenee joka vuosi. 
Simon alueella maa kohoaa sadassa vuodessa noin 
metrin, mikä tarkoittaa noin senttiä vuodessa. Alavalla 
alueella meren pakenemisen näkee jo alle kymmenessä 
vuodessa (ks. kuva 2).

Maankohoamisella on kahtalaisia vaikutuksia sekä 
rakennettuun ympäristöön, että ympäröivään luontoon.  
Uutta maata paljastuu jatkuvasti käytettäväksi, 
mutta vaikka rakennukset sijaitsisivat tällä hetkellä 
aivan rannantuntumassa, muutaman kymmenen 
vuoden päästä ne ovat jo kuivalla maalla. Myös 
kasvillisuusraja seuraa merenrantaviivaa, jolloin alueen 
kasvillisuustyyppi saattaa vaihtua vuosien kuluessa. 

”Lahenranta: Tämä alue erikonen, sillä se oli vielä 40-
50-luvulla puutonta, ja hiekkaista merenpohjaa, jossa 
kasvoi sen verran heinää, että alue oli kyläläisten 
lammashakana. Kylän kakarat pitivät paikalla omia 
olympialaisiaan, ja lyötiin siellä myös pesäpalloakin. 
Myöhemmin alueelle rakennettiin harjoitusravirata. 
Nykyisin alue vaatisi maisemointia, koska pusikot 
valtaavat alaa.”  Viesti 4.6.2010 klo 20:14 

Ongelmalliseksi maastokäynneillä koettiin maiseman 
pusikoituminen läpi koko suunnittelualueen. 
Pusikoitumiseen oli kaksi syytä. Rannan tuntumassa 
kasvillisuus valtaa paljastuvaa maa-aluetta ja muilla 
alueilla karjataulouden väheneminen on aiheuttanut 
laiduntamisen loppumisen, jolloin aluskasvillisuus ja 
lehtipuut täyttävät entiset laidunmaat. Sikaluodossa 
hautausmaan tuntumassa on selvästi näkyvissä kuinka 
aluskasvillisuuden puuttuminen avaa kaukaa näkymän 
merelle vanhan kuusimetsän alitse (kuva 12). 

Väistyvä maatalous on jättänyt jälkeensä myös 
lukuisia kiviaitoja, jotka nykyisin luikertelevat metsien 
siimeksissä (ks. kuva 13).

istutettavaksi erikoisia puulajeja, joita alueella on 
pappilan läheisyydestä johtuen kasvanut ja kasvaa 
osittain edelleenkin. 

Kolmas maastokäynti
Kolmas maastokäynti suuntautui Maksniemen ja 
Ykskuusen alueille. Kävimme Nenässä, Postinmäellä 
ja Ykskuusen nokassa. Yritimme tutustua alueen 
rantoihin, mutta useat rannat olivat yksityisiä, eikä 
niille päässyt. Alueella oli selvästi vähemmän vanhaa 
rakennuskantaa kuin Simonkylässä ja Simoniemessä. 
Vanhimmat rakennukset olivat Maksniemen keskustassa 
Postinmäellä, jonne sijoittuivat myös koulu ja kirjasto 
sekä uusi päiväkoti.

Ykskuusen nokassa oli aikoinaan kalastajien tukikohta. 
Nykyisin alueella on Outokummun omistama loma-
asuntoalue, jossa kasvaa paikallisesti erikoista pientä 
käppyrämännikköä. Ykskuusen niemen keskellä 
sijaitsee Koninraatohiekka, jonne on Venäjän vallan 
aikana haudattu hevosia. Ykskuusessa on myös 
hieman heinittynyt hiekkaranta, jonka tuntumassa laavu 
ja pukukoppi. 

Maastokäynneiltä saatu informaatio

Maastokäyntien aikana saatiin kahdenlaista tietoa. 
Osa tarinoista koski yksittäisiä merkittäviä paikkoja, 
joiden paikallista merkitykstä tai historiaa kerrottiin 
kartalle. Näistä paikoista tärkeimmät on kerrottu 
kunkin maastokäynnin yhteydessä. Osa tiedosta 
oli laadultaan yleisempää ja koski ainakin osittain 
koko suunnittelualuetta. Tähän on koottu tiivistelmä 
tärkeimmistä huomioista, jotka maastokäyntien aikana 
tallennettiin WebMapMediaan. Tietoja on täydennetty 
myös muutamalla kommentilla, jotka poimimme 
seurantaryhmän kanssa käydyistä keskusteluista, jotka 
eivät tallentuneet KerroTarinaan. 

Kuva 12. Aluskasvillisuuden puuttuminen avaa näkymän 
merelle vanhan kuusimetsän alitse. Kuva 13. Alueelle tyypillinen kiviaita Simoniemessä.
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Vaikka Simon alueella meren rantaviiva pakenee 
jatkuvasti, saattaa tulva-aikana vedenpinta nousta 
hyvin voimakkaasti etenkin jokisuistossa. Simojoen 
tulvat tuovat mukanaan maa-ainesta, joka keräytyy 
jokisuistoon madaltaen vesistöä entisestään. Suurta 
huolta maastokäynneillä aiheutti veneyhteyden 
säilyminen maalta merelle jatkuvasti madaltuvalla 
rannikolla. Myös lähisaarten hyödyntäminen ja niiden 
muuttuminen maanpinnan kohoamisen seurauksena 
askarruttivat mieliä. Kalastus- ja veneily ovat oleellinen 
osa rannikon toimintaa ja niiden säilyminen haluttiin 
turvata. Kauttaaltaan esitettiin myös toiveita olemassa 
olevien virkistys- ja ulkoilualueiden kunnostuksesta. 
Erityisesti uimarannat herättivät keskustelua.

Toinen seurantaryhmän tarinoissa painottunut osa-
alue oli alueen paikallishistoria. Merkittävä alueen 
identiteettiä luova tekijä on vanha Museotie, joka 
on maisemallisesti idyllinen kyläraitti vanhoine 
pihapiireineen. Kaikki arvokkaat rakennusryhmät eivät 
kuitenkaan sijaitse Museotien varrella, vaan perinteistä 
kylämiljöötä löytyy kauttaaltaan huomiota herättävän 
paljon etenkin Simonkylän ja Simoniemen alueelta.  
Useat tarinat sekä Simonkylässä, Simoniemessa että 
Maksniemessä koskivat vanhoja maisemallisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennusryhmiä. 
Valitettavasti osa vanhoista rakennuksista on ollut 
pitkään tyhjillään ja päässyt rapistumaan.

Myös teollisuus liittyy vahvasti alueen historiaan. 
Simoniemen edustalla Sahasaaressa on sijainnut 
vuonna 1928 suljettu sahalaitos. Sahan vielä toimiessa 
oli Simoniemi ollut eläväisimmillään ja Simon 
asukasluku oli korkeimmillaan 4400. Yhä edelleen 
muisteltiin sahan tuoneen alueelle elannon lisäksi 
myös elämää ja vilkkautta. Nykyisin Simon asukasluku 
on noin 3600. Todettiin, että nykyisin Simossa on vain 
vähän teollisuutta. Käytyjen keskustelujen perusteella 

teollisuuden toimintaedellytyksien parantaminen 
Simossa ja suunnittelualueella nähtiin mahdollisena 
positiivisena kehityssuuntana.

Käyttäjäkokemukset KerroTarina ja 
WebMapMedia -sovelluksesta

KerroTarina
Ennen kesäkuun maastokäyntejä KerroTarina -
sovelluksen käytöstä järjestettiin erikoiskurssin tehtävän 
1A opiskelijoille koulutustilaisuus. Tilaisuudessa 
näytettiin sovelluksen käyttöä tekemällä esimerkkitarina. 
Sovellus vaikutti selkeältä ja yksinkertaiselta. 
Opiskelijat pääsivät konkreettisesti kokeilemaan 
sovellusta ensimmäisen maastokäynnin yhteydessä, 
jolloin sovelluksen käyttöliittymä oli saatu lopulliseen 
muotoonsa.

KerroTarinan käyttö opetettiin seurantaryhmälle niin, 
että muutama henkilö kerrallaan kerääntyi sovelluksen 

Kuva 14. Kalastaja Palokarin rannassa. Kuva 15. Knihtilän mäki on oiva esimerkki perinteisestä 
Simon rannikon pihapiiristä.

Kuva 16. KerroTarinan opastusta seurantaryhmälle.
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käyttöä demonstroivan ohjaajan ympärille. Sovelluksen 
koulutuksen yhteydessä videotykillä heijastettu 
kuvasarja tai livevideo helpottaisi asian seuraamista. 
Tarkempi opastus voi tapahtua henkilökohtaisesti 
näyttämällä.

Sovelluksen käyttö maastokäyntien ohjaamisen 
yhteydessä parani loppua kohden. Kuuntelemalla 
ensimmäisen maastokäynnin jälkeen tuotettuja 
tarinoita sai käsityksen siitä, mitä seuraavalla kerralla 
voi tehdä paremmin. Eniten virheitä tapahtui, kun 
näppäimistö jäi lukitsematta ja sormi osui näyttöön 
käynnistäen nauhoituksen. Harmillisimpia virheitä olivat 
tallennuksen unohtuminen, jolloin koko tarina katosi, 
tai tallennuksen aloittamisen epäonnistuminen, jolloin 
myös koko tarina jäi saamatta. Hämmennystä aiheutti 
myös se, että joitain tärkeitä toimintoja käytettiin 
painamalla kännykän perinteisiä nappeja, mikä unohtui 
toistuvasti, kun suurin osa komennoista oli näkyvissä 
kosketusnäytöllä. Käyttökokemuksen kartuttua virheitä 
tapahtui huomattavasti vähemmän. 

Tarinan otsikko ja muistiinpanot olivat aikaa vieviä 
kirjoittaa, koska puhelimen näppäimistö oli pieni ja 
käyttöliittymä poikkesi tietokoneen näppäimistöstä. 
Tottumattoman oli myös vaikea löytää haluamiaan 
toimintoja kuten välimerkkejä ja suurten ja pienten 
kirjainten vaihtajaa. Toisaalta muistiinpanojen 
kirjoittaminen ei ollut välttämätöntä, koska saman asian 
pystyi yksinkertaisemmin ilmaisemaan ääninauhoitteena. 
WebMapMediassa tarinoita myöhemmin katseltaessa 

otsikot olisivat kyllä olleet hyödyllisiä ja helpottaneet 
tarinoiden tunnistettavuutta.

KerroTarina -sovelluksen avulla on mahdollista 
dokumentoida kohdetta hyvin tarkasti ja monipuolisesti. 
Se voisi soveltua paitsi vuorovaikutteisen suunnittelun 
välineeksi myös suunnittelijan avuksi maastossa 
tehtävien muistiinpanojen kokoamiseksi. Suurin apu 
sovelluksesta on paikkasidonnaisen tiedon siirtämisessä 
kartalle. Vaikka käyttöliittymän oppiminen oli helppoa, 
niin lyhyehkö harjoittelu on tarpeellista.

WebMapMedia
Koimme WebMapMedian KerroTarinan tapaan 
sovelluksena erittäin hyödylliseksi ja käteväksi tavaksi 
kerätä muistiin panoja maastosta. Kuvat ja nauhoitteet 
löytyivät jälkikäteen kartalta (kuva 17)  ja niiden 
ottopaikka ei ollut enää vain muistin varassa kuten 
esim. perinteisellä kameralla kuvatessa. Kuitenkin 
myös WebMapMedian käyttöliittymässä oli vielä 
käytettävyyden parantamisen tarvetta.

Useita ominaisuuksia parannettiin jo kurssin 
aikana, mutta suunnittelijan kannalta suurin puute 
käytettävyydessä syksyn alkaessa oli karttanäkymän 
epäselvyys ja puutteelliset tiedot. Siirryttäessä 
karttanäkymässä suureen mittakaavaan oleellista tietoa 

Kuva 17. Ääntä ja videota sisältävät tarinat näkyvät 
WebMapMediassa luurillisina pallukoina.
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maastosta jää puuttumaan, etenkin mikäli kyseessä 
on rakentamaton alue. Esimerkiksi korkeuskäyrien 
puuttuminen, maaston kasvillisuuden anonyymius, 
rakennusten hierarkian puuttuminen, kaikkien teiden 
merkitseminen samanlaisella viivalla sekä tekstien 
näkyminen vain tietyssä mittakaavassa vaikeuttivat 
paikan hahmottamista vieraalla alueella. Usein 
kun oli päästy kartalla tarpeeksi lähelle valittavaa 
tarinapalleroa, näkyi karttaruudulla palleroiden lisäksi 
enää vain harmaata, jonka halkaisi suuruusluokaltaan 
tunnistamaton tie. 

WebMapMedian verkkosivun oikeassa laidassa 
olevat valikot helpottavat sivuille tulleiden merkintöjen 
selaamista. Hyvän kokonaiskäsityksen uusimmista 
tarinoista saa katsomalla kohdan Kaikki keskustelut. 
Tarinoiden systemaattista selaamista varten Kaikki 
keskustelut välilehti on tärkeämpi kuin pääsivun 
karttanäkymä, jossa pallukoita voi tarkastella 
satunnaisesti sieltä sun täältä. Kyseinen toiminto olisi 
vielä parempi, jos sen yhteydessä näkisi suoraan kohteen 
sijainnin karttanäkymästä. Kun käy kuuntelemassa, 
katsomassa tai lukemassa jonkun tietyn tarinan, 
näkyy ruudulla karttanäkymä kommentin kohdalta. 
Jotta kommentin osaisi oikeasti sijoittaa paikkaansa 
näin suurella kohdealueella, tulisi karttaikkunan olla 
huomattavasti suurempi ja kartan tarkempi. 

Valikot Keskustelu kehittämistä vaativista paikoista, 
Keskustelu muunlaisista paikoista ja Keskustelu 
toimivista paikoista eivät tuntuneet tarpeellisilta, koska 
tarinoiden luokittelu ei käytännössä toteutunut tai sen 
luokkaa oli vaikea määritellä. Kyseisten valikkojen tilalla 
olisi ennemmin voinut olla tiettyjen tarinoiden etsimistä 
helpottamassa esim. Kuvia sisältävät tarinat, Ääniraitaa 
sisältävät tarinat, Videokuvaa sisältävät tarinat.

Yhteenveto

Yhteinen maastokäynti alueen asukkaista koostetun 
seurantaryhmän tai muun asiasta kiinnostuneen ryhmän 
kanssa on hyvä tapa kerätä paikkatietoa alueesta. 
Varsinaisen suunnittelua hyödyttävän tiedon lisäksi 
maastokäynneillä kerrottiin myös muita mielenkiintoisia 
tarinoita kylän elämästä ja historiasta. Tällä tavoin 
suunnittelija ja alueen käyttäjät tutustuvat toisiinsa, ja 
suunnittelijalle kehittyy aiempaa henkilökohtaisempi 
suhde kohdealueeseen.

Jotta kohdealueesta saadaan mahdollisimman 
monipuolista tietoa, tulee seurantaryhmän edustaa 
kaikkia alueen eri asukasryhmiä. Tärkeää on, että 
seurantaryhmäläiset tuntevat kohdealueen hyvin 
ja että he ovat henkilökohtaisesti motivoituneita 

osallistumaan alueen kehittämiseen. KerroTarina -
sovelluksen käyttö helpottaa paikasta kerättävän 
tiedon koostamista ja sijoittamista kartalle. Sovelluksen 
käyttö vuorovaikutuksen välineenä toimii mielestämme 
parhaiten muutaman hengen pienryhmissä tai 
yksin käytettynä. KerroTarina -sovellus voisi toimia 
erinomaisesti myös suunnittelijan muistiinpanovälineenä 
maastossa työskenneltäessä. 
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Vuorovaikutuksen aktivointi: nettigalluppien suunnittelu
Elen Paddar

Johdanto

Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssi on osa Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin osaston ja Simon kunnan yhteistyössä 
vuonna 2010 toteuttamaa osallistuvan maankäytön 
suunnittelun KUNTIS - kokeilua. Kuntis -kurssin teema on 
yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, joka vuonna 2010 
sijoittui Simon kuntaan nelostien eteläpuolisille ranta-alueille 
kattaen Simonkylän ja Simoniemen alueet sekä Ykskuusen 
alueen. Tämä raportti esittelee erikoiskurssin osatehtävää 
Vuorovaikutuksen aktivointi: nettigalluppien suunnittelu.

Tehtävä on tehty yhdessä TOL:n opiskelijan (Saana 
Tauriainen) kanssa, joka oli vastuussa äänestysten 
teknisestä toteutuksesta. Hän myös tiedotti simolaisia 
nettiäänestyksistä. Tässä raportissa selostan havaintojani 
äänestyksen käytöstä tiedonkeruuprosessissa. 
Kuvaan, millaista tietoa äänestyksistä saatiin, ja miten 
äänestyssovellus toimii vuorovaikutteisen suunnittelun 
apuvälineenä.

Äänestyksen teknologia

Tehtävääni liittyi äänestystyökalu, joka toimi WebMapMedian 
(karttapohjaiseen sovellukseen) päällä, ja jonka tarkoituksena 
oli mahdollistaa vuorovaikutus asukkaiden ja suunnittelijoiden 
välillä. WebMapMedia löytyy Kuntis-kokeilun verkkosivuilta 
osoitteesta www.simo.oulu.fi . Tämä edellytti suunnittelijoilta 
kommentoinnin seuraamista ja keskusteluihin osallistumista 
tarvittaessa. Äänestykset lisättiin WebMapMediaan kartan 
päälle, minne myös suunnittelijat pystyivät lisäämään omia 
kysymyksiä ja äänestyksiä.

Käyttöohjeet: Äänestysten lisääminen

Äänestystyökalua kokeilimme ensi kertaa Kuntis -kurssilla 
Saana Tauriaisen pitämässä infossa. Infosta oli paljon 
apua. Äänestystyökalua oli helppo ja ongelmaton käyttää. 
Esittelen lyhyesti äänestysten lisäämisen menetelmää:
Äänestyksen pääsi lisäämään www.simo.oulu.fi  ylävalikon 

Kirjaudu sisään linkistä. Ensin syötettiin tunnus ja 
salasana. Avautuneesta valikosta valittiin Lisää uusi 
äänestys. Ensimmäisessä vaiheessa (katso kuva 1) valittiin 
paikka, jota äänestys koski, zoomataan mahdollisimman 
lähelle paikkaa, sillä lisätyn symbolin sijainti ei suuressa 
mittakaavassa välttämättä kohdistu oikein. Sitten syötettiin 
äänestyskysymys ja avaus paikasta, jota äänestys koski 
(avaukseen tarkennusta, miksi äänestettiin juuri tästä, 
eli oliko suunnitteilla jotain tms.). Tämän jälkeen valittiin, 
montako äänestysvaihtoehtoa äänestys sisälsi (minimi oli 
kaksi). 

Kuva 1. Äänestysten lisäämisen ensimmäinen vaihe.
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Sitten siirryttiin seuraavaan vaiheeseen (kuva 2), jossa 
syötettiin vaihtoehdot (minimi oli kaksi vaihtoehtoa). Tässä 
vaiheessa saattoi vielä muokata äänestyksen kysymystä 
sekä avausta. Tämän jälkeen tiedot voitiin lähettää ja 
äänestys ilmestyi kartalle (kuva 3).

Äänestyksen tuloksia ja vastausten perusteluja pääsi 
katsomaan äänestyksen avaamalla ja sieltä Katso Kuva 3. 

Äänestykset kartalla.

Kuva 2. 
Äänestysten lisäämisen toinen vaihe.
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Kuva 4. 
Esimerkki äänestyksestä.

Kuva 5. 
Äänestyksen tulos.
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äänestyksen tuloksia -painiketta klikkaamalla tai oikeasta 
sivupalkista Äänestykset -linkistä, jonne listautui kaikki 
äänestykset tuloksineen (kuva nro 5).

Äänestysaiheet, tulokset ja perustelut

Tehtävä koostui kolmen eri äänestyksen suunnittelusta 
Kuntis -kurssin aikana. Lisäsin verkkoon yhteensä 
kymmenen äänestystä, niistä yhdeksän oli sijoitettu kartalle 
ja yksi irralleen (Vaihtoehtoisten suunnitelmien äänestys, 
kuva 6).

Äänestysaiheet
Äänestysaiheet riippuivat suunnitelman vaiheesta. Aiheet 

nousivat esiin suunnitelmaprosessin kuluessa. Äänestykset 
perustuivat ajankohtaisiin asioihin ja kysymyksiin, joista 
suunnittelijat sillä hetkellä keskustelivat. Ennen äänestyksen 
lisäämistä WebMapMeediaan konsultoin aina muita 
kurssilaisia siitä, mitä he haluaisivat kysyä simolaisilta.

Ensimmäinen vaihe (äänestyksen testaus) alkoi 12.10., 
jolloin lisäsin ensimmäiset kolme äänestystä. Äänestykset 
koskivat  aiheita, jotka kiinnostivat suunnittelijoita 
suunnittelun tässä vaiheessa.

Toinen vaihe (25.10.–09.11.) liittyi vaihtoehtoisiin 
suunnitelmiin. Tässä   vaiheessa  lisäsin  yhden 
kartasta irrallisen äänestyksen “Äänestä parasta 
suunnitelmavaihtoehtoa!“ (kuva nro 6) sekä kolme 

Kuva 6.  
Kartasta irrallisen 
äänestyksen työkalu.

Kuva 7. 
Suunnitteluprosessin aikataulu 
ja äänestysvaiheet.
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tarkempaa kysymystä jokaiseen suunnitelmavaihtoehtoon 
kartalle. Kolmas ja viimeinen vaihe (pikagallup 24.11.–
28.11.) liittyi synteesisuunnitelmien luonnoksiin. Jokainen 
ryhmä laati kysymyksen, joka lisättiin WebMapMediaan 
synteesisuunnitelmien luonnoskartalle.

Useimmat kysymykset olivat mielipidekyselyjä jonkun asian 
sijoittamisesta merkittyyn paikkaan, esimerkiksi ”olisiko tämä 
paras paikka…”, ”sopiiko…”, ”kannatatko…”, jne. Näiden 
kysymysten vastausvaihtoehdot olivat yleensä ”kyllä”, ”ei”, 
ja ”mieluiten jonnekin muualle”. Äänestyksiä vaihtoehdoista, 
joita kyseiseen paikkaan voitaisiin sijoittaa, oli vähemmän. 
Esimerkiksi ”mitä haluaisit alueelle…”, vastausvaihtoehdot: 
”frisbee/golf-kenttä”, ”pururata”, ”carting-rata”. Yleensä 
jokaista kysymystä kohden oli 3-4 vastausvaihtoehtoa. 
Lisäksi jokaista äänestystä oli mahdollista perustella 
erikseen.

Äänestystulokset
 
Vastauksia tuli yhteensä 99, keskimäärin 10 vastausta per 
kysymys. Suosituimmat kysymykset olivat äänestyksen 
viimeisessä vaiheessa, jossa tuli keskimäärin 14 
vastausta per kysymys. Suosituin kysymys oli ”Leirintäalue 
Pappilaan? – Sopiiko leirintäalue Pappilan rantaan?”, joka 
sai 22 vastausta. Niistä 11 oli ”Kyllä” -vastauksia ja 10 ”Ei, 

leirintäalue sopii paremmin Palonkariin” -vastausta. Vähiten 
kiinnostava kysymys oli äänestyksen toisessa vaiheessa 
”Matkailu? - Mikä matkailumuodoista on houkuttelevin?”. 
Tämä kysymys sai vain 6 vastausta, joista 3 kpl ”Joki- ja 
merimatkailu” sekä 3 kpl ”Luonto- ja erämaamatkailu”.

Suurin osa äänestysten tuloksista (ainakin 60 % 
kysymyksistä) olivat tasaväkiset useamman vaihtoehdon 
välillä, eli äänestäjille ei ollut yhtenäistä mielipidettä 
aiheesta. Tässä tapauksessa vastausten perustelut olivat 
suunnittelijoille hyödyllisiä. 

Vain kaksi kysymystä sai selkeästi yksimielisen tuloksen 
(”Vierasvenesatama Pappilaan?” ja ”Kaupan paikka 
Maksniemessa?”). Voi myös sanoa, että nämä kaksi 
kysymystä olivat keskimääräistä suositummat kysymykset. 
Kysymysten suosio riippui luultavasti kysymysten 
aiheista. Esimerkiksi kysymyksen aihe koski vastaajaa 
henkilökohtaisesti tai aihe oli muuten kiehtova. Kaikki 
kysymykset, jotka koskivat pappilan aluetta, saivat 
paljon huomiota. Merkittävää oli myös, että viimeinen 
äänestysvaihe oli suosituin vaihe, vaikka verrattuna muihin 
äänestysvaiheen se oli ajallisesti lyhin. En osaa sanoa, 
riippuiko tämä siitä, että ihmisille tiedotettiin paremmin 
äänestyksistä, vai olivatko äänestysaiheet niin tärkeitä. Ehkä 
kyse oli siitä, että suunnitteluprosessi oli loppuvaiheessa, ja 
kysymykset olivat tarkempia ja selkeämpiä.

Kuva 8. Äänestykset simolaisten mielipiteistä 12.10.–22.12.
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Kuva 9. 
Vaihtoehtoisten suunnitelmien äänestys 25.10.–22.12.

Kuva 10.   
Äänestys synteesisuunnitelmien luonnoksesta 24.11.–
22.12.
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Kuva 11. Äänestysten tulosten yhteenveto.

Äänestysperustelut

Tärkeä osa äänestyksistä kerätystä tiedosta oli vastauksien 
perustelut. Yhteensä kertyi 45 perustelua, eli äänestäjät 
perustelivat 45 % vastauksista. Jokainen kysymys sai 
ainakin 3 perustelua (6 kysymystä perusteltiin 3 kertaa). 
Eniten perusteluja sai kysymys ”Leirintäalue Pappilaan?”, 
joka keräsi 12 perustelua. Kuten aiemmin todettu, olivat 
useimpien äänestysten tulokset tasaväkiset, mutta niiden 
perustelut olivat suunnittelijoilla avuksi. Perustelut korostivat 
simolaisille tärkeitä aiheita, sekä auttoivat ymmärtämään 
simolaisten mielipiteitä. Erittäin oleellisia olivat perustelut 
äänestyksissä koskien Maksniemen kaupan paikkaa sekä 
Pappilan leirintäaluetta. Kaikki perustelut löytyvät tämän 
raportin lopusta. (LIITE 1 s. 11–15).

Yhteenveto - Äänestysten hyödyllisyys 
suunnittelussa

Uskon, että tällaista äänestyksen työkalua on helppo ja 
hyödyllistä käyttää suunnitteluprosessissa. Äänestysaiheet 
nousivat esiin suunnitelmaprosessin kuluessa, mahdollisuus 
kysyä tarkentavia kysymyksiä simolaisilta oli tarpeellinen. 
Äänestyksissä korostuivat ne aiheet ja paikat, jotka olivat 
tärkeitä simolaisille. Mahdollisuus perustella vastauksia 
oli oleellinen, perustelut toivat paljon tietoa. Ihmiset 
olivat merkittävästi aktiivisempia äänestyksessä ja sen 
perusteluissa verrattuna avoimeen kommentointiin. Tämä 
voi johtua siitä, että äänestyksissä oli konkreettisempia 
aiheita, jotka liittyivät johonkin paikkaan ja ihmisten oli 
helpompi keskustella näistä aiheista. Äänestystyökalu oli 
hyödyllinen paikallisten aktivoimisessa ja helpotti siten 
suunnittelijoiden työtä suunnitteluprosessin aikana.

Äänestysaihe Kysymysten määrä Äänten määrä Perustelujen määrä

Äänestykset 
simolaisten
mielipiteistä

3 26 
(8,6 ääntä/kysymys)

12 
(46 % vastauksista perusteltuja)

Vaihtoehtoisten 
suunnitelmien 

äänestys

4 30 
(7,5 ääntä/kysymys)

12 
(40 % vastauksista perusteltuja)

Äänestys synteesisu-
unnitelmien 

luonnoksesta

3 43 
(14,3 ääntä/kysymys)

21 
(48 % vastauksista perusteltuja)

Yhteensä 10 99 
(9,9 ääntä/kysymys)

45 
(45 % vastauksista perusteltuja)
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Kyllä -vaihtoehdon perustelut:
1. “Pappilassa majoitus lähellä sekä liikenneyhteydet 
muuhun Simoon hyvät, Vasankarilla se olisi toki lähempänä 
“keskustaa” mutta majoituksellisesti ja yleisen liikenteen 
kannalta täysin metsässä. Karsikossa se olisi kaukana 
liikenneyhteyksistä...”
2. “Keskellä Simon rannikkoaluetta ja toistaiseksi suht 
hyvät väylät. Ruoppaustarve vähäisempi kuin Vasankarin 
rannassa, jossa tulva tuo koko ajan uutta hiekkaa ja savea 
väylille.”
3. “Keskeinen paikka ja palveluita tarjolla.”
4. “Se nyt on vaan paras paikka!”
5. “Valmiit palvelut ja vanha kulttuuriympäristö.”

Virkistysalue Simonkylään?
Mitä sinä haluaisit alueelle mieluiten?

Frisbee/golf-kenttä -vaihtoehdon perustelut:
1. “Mukava uusi laji, joka sopii myös iäkkäämmille ihmisille. 
Ihan hyvä liikuntamuoto.”
2. “Nykyaikaa, mielenkiintoinen kulttuuriympäristö 
ympärillä.”

Muu (mikä?) -vaihtoehdon perustelut:
1. “Seikkailupuisto lapsille.”

Junapysäkki Simoon?
Käyttäisitkö junaa, jos se pysähtyisi Simossa?

Kyllä -vaihtoehdon perustelut:
1. Ehdottomasti, liikenneyhteydet Ouluun ja Kemiin ovat 
surkeat, ja kun junalla tulee kauempaa, on pakosti valittava 
jokin muu kuin yleinen kulkuneuvo jotta Simoon pääsisi.
2. Simosta on nykyisellään huonot liikenneyhteydet. Jos 
minä autoton simolainen haluan mennä esim. Ouluun junalla 
täytyy minun ensin mennä linja-autolla Kemiin josta pääsen 
junaan. Kun käyn Rovaniemellä, matkustan taas ensin 
linkkarilla Kemiin ja sieltä nousen junaan. Tai jos menen 
sukuloimaan Etelä-Suomeen, matkustan taas ensin Kemiin. 
Juna on paras kulkuneuvo, sitä haluan käyttää jos se on 
mahdollista. Linja-auto liikenne on täällä onnetonta, olen 
odotellut Kemissä autoa jota ei koskaan tullut, en kylläkään 
ollut ainoa odottelija. Junalla matkustaminen on vaivatonta. 
Vapaapäivinä olis kiva hypätä junaan ja kolkutella jonnekin 
ostoksille tai muuten vain.

Joskus -vaihtoehdon perustelut:
1. Joskus voisi matkustaa esim. Ouluun junalla. Kemiin päin 
käytän omaa autoa.

Vaihtoehtoisten suunnitelmien äänestys 
25.10.–22.12.

 

Merta päin -vaihtoehdon perustelut:
1. “Mielestäni siinä on realismia ja toiveikkuutta, hyviä 
ideoita. Lisäksi haluaisin huomioitavan Maksnimestä 
seuraavaa: Alueella tarvittaisiin uusi kylätalo, jossa olisi 
tarjolla terveys-sosiaalipalveluja lapsiperheille, ikääntyville, 
työikäisille sekä siellä voisi olla myös nuorisotilat sekä 
kyläläisten yhteinen kokoontumistila, kerho/juhlatila. Koulu 
tarvitsee lisää tilaa, esim. salin laajennus ja sen yhteyteen 
esim. kuntosali, joka palvelisi niin koulua, kuin nuoria 
sekä senioreita. Jos kunnassa lisääntyy lasten määrä, 
voi olla, että molemmat pienet päiväkodit tarvitsevat 
lisätilaa, jotta voisi perustaa päiväkotiryhmiä myös alle 3-
vuotiaille.Maksniemessä tarpeen ruokakauppa ,jossa saisi 
peruspankki/postipalveluja. Maksniemen uimarantaa voisi 
myös kehittää. Urheilukentän yhteyteen huoltorakennus/
pukutilat ovat myös tarpeen. Maksniemen teollisuusaluekin 
tarvitsee kehittämissuunnittelua ainakin pienteollisuudelle.”
2.  “Maalaisidylli säilyy ja harvaan asuttaminen on mahdollista. 
kuitenkin tarvittavat palvelut ovat lähellä. BellisSimossa 
maalais-idylli rikkoontuu kun jo olemassa olevia asuin alueita 
joudutaan tiivistämään. Simo on kuitenkin maalaiskunta, ei 
kaupunki.”

LIIITE 1 - Äänestykset

Äänestykset 12.10.-22.12.

Vierasvenesatama Pappilaan?
Olisiko tämä paras paikka vierasvenesatamalle?
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Voimaa perinteestä -vaihtoehdon perustelut:
1. “En kannata ydinvoimalaa Simoon - Toivon 
kauniin merenrantaluonnon säilyvän mahdollisimman 
koskemattomana tuleville sukupolville - Taajamatyyppinen 
asutus ei sovi suunnitellulle alueelle, liikenne Hepolanperällä 
lisääntyisi voimakkaasti ja alueen ekosysteemi kärsisi, 
marjastusmaat pienenisivät ja mökkien rauhallisuus olisi 
uhattuna - Jos Simoon tulee ydinvoimala, mitkä ovat 
mielestänne vetovoimatekijöitä, jotka saavat ihmiset 
haluamaan muuttaa asumaan ydinvoimalakuntaan lähelle 
ydinvoimalaa?? Ovatko niitä puhdas luonto ja hyvät 
marjastusmaat? Kauniit merenrantamaisemat pohjoiseen? 
Itse hankkisin merenrantatonttini kaukaa ydinvoimalasta.”

Suunnitelmavaihtoehto 1 - BellisSimo

Nelostien uusi osa?
Kannatatko nelostien uuden osan rakentamista?

Ei -vaihtoehdon perustelut:
1. “Simon pitää näkyä ja kuulua valtakunnan pääväylälle!”
2. “Simossa on jo ihan riittävästi “vanhoja nelosteitä” Riittää 
kun Entistä linjausta ja parantaa.”
3. “Keskusta jää mottiin.”

Suunnitelmavaihtoehto 2 - Merta Päin

Uudet asunnot Asemakylään?
Kannattaako Asemakylään keskustaan rakentaa uusia 
asuntoja?

Kyllä -vaihtoehdon perustelut:
1. “Asemakylä tarjoaa parhaat palvelut ja on etenkin 
työssäkäyvien ja vanhempien ihmisten luontainen 
asuinpaikka.”

Ei, enemmän palveluita -vaihtoehdon perustelut:
1. “Palvelujen ohella siellä saisi olla enemmän hoidettuja 
viihtyisiä viheralueita.”
2. “Toivotaan enemmän palveluita, joten ainoa oikea paikka 
on keskittää ne keskustaan.”

Suunnitelmavaihtoehto 3 - Voimaa 
Perinteestä

Matkailu? Mikä matkailumuodoista on houkuttelevin?

Joki- ja merimatkailu -vaihtoehdon perustelut:
1. “Kalastus ja ulkoilu yleensä.”

Luonto- ja erämaamatkailu -vaihtoehdon perustelut:
1. “Mainiot mahdollisuudet kunnan alueella ko. 
matkailumuotoon.”
2. “Simossa on paljon erämaamaisia alueita ja niiden
saavutettavuus on hyvä, ei pitkä matka Oulun suunnasta 
eikä Kemistäkään. Luonto- ja erämaamatkailuun voi liittää 
ja yhdistää perinnemaiseman sekä joki ja merimatkailun 
luontevasti yhdeksi kokonaisuudeksi.”

Äänestys synteesisuunnitelmien 
luonnoksesta 24.11.–22.12.

Kaupan paikka?
Jos Maksniemeen tulisi kauppa, pitäisikö sen mielestäsi 
sijaita Kyläkeskustassa vai Karsikkoon johtavan 
eritasoliittymän yhteydessä?

 

Kyläkeskustassa -vaihtoehdon perustelut:
1. “Jos Karsikkoon tulee ydinvoimala, niin rakennusvaiheen 
aikana kaupan paikka olisi Karsikon liittymässä, mutta kun 
elämä jatkuu sen jälkeen “normaalina” eikä sen vuoksi 
Karsikon suuntaan tule asutusta ja jos Jouttijärven asuinalue 
toteutuu, niin kaupan pitäisi olla kohtuullisesti tavoitettavissa 
kävelymatkan päästä. Kaikillehan se ei toteudu, vaikka 
kauppa olisi missä. Kylän kehittämisen kannalta tulisi 
peruspalvelujen olla mahdollisimman keskellä kylää. Koulu, 
kauppa, posti, kirjasto, urheilu (koulutiloissa), päiväkoti 
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jne. Jos ydinvoimalaa ei tule, niin eipä taida olla paljon 
kehitettävää ja jos vielä kuntaliitoskin siihen saumaan, niin 
katseet kohdistuvat muualle. Aikaisemmin Karsikon tien 
varteen suunniteltu asuinalue hajauttaa kyläkokonaisuuden 
sellaiseksi, ettei tiedä onko kylää olemassakaan. Kovin 
hajallaan olevat asuinalueet aiheuttavat kustannuksia sekä 
asukkaille että yhteiskunnalle.”

Karsikon liittymässä -vaihtoehdon perustelut:
1. “Kauppa voisi menestyä paremmin näkyvällä paikalla 
kuin kyläkeskustassa. Tosin kyläläisillä voisi olla vaikeuksia 
siirtyä Kemin markettien laajoista valikoimista pienempiin 
ympyröihin.”
2. “Voisi ohikulkijatkin käydä asioimassa.”
3. “Liikennekeskittymä josta tullaan “kotiin” ja palvelee myös 
ydinvoimalatyömaan asukkaita paremmin.”
4. “Omasta mielestäni se on lähellä kaikkea ja helppo 
löytää. Ja mikäs siinä jos vähän kauempana asuvat joutuvat 
kävelemään, kuntoa kuntoa!”
5. “Eniten trafiikkia.”

Tieyhteys rautatien yli?
Tarvitaanko Asemakylälle toinen tieyhteys rautatien yli 
(kuvassa punaisella esitetty) vai riittääkö siihen uusi 
kevyenliikenteen väylä?

Kyllä -vaihtoehdon perustelut:
1. “Olisihan se hyvä olla, helpottaisi liikkumista jos tuonne 
alueelle lisätään vielä asutustakin.”
2. “Silloin aikoinaan, kun tie meni radan yli, oli jotenkin 
helpompi kulkea radan toiselle puolelle ja opastaa siellä 
oleviin esim kouluihin myös ennen Simossa käymättömiä. 
Tällä hetkellä kaikki on niin monen mutkan takana. 
Pyöräilijöille nykyiset radanalitukset terävine mutkineen ja 
jyrkkine nousuineen ovat vaarallisia ja epämiellyttäviä.”
3. “Mieluummin ali kuin yli.”

Leirintäalue Pappilaan?
Sopiiko leirintäalue Pappilan rantaan?

 

Kyllä -vaihtoehdon perustelut:
1. “Leirintäalue Pappilanyhteyteen: - valmiiksi tunnettu 
paikka, vapaasti leiriintyjiä jo nykyisin runsaasti, kalahalli 

on leirintätoimintaan valmis rakennus, nykyisin lähes 
käyttämätön. uusia houkuttelevia ideoita esim. kalasataman 
vanhan altaan hyödyntäminen leirintäpalvelussa. Pappilan 
alueella on myös tilaa saunanniemen nokan ja kantolan 
tien varressa. Uusimpien suunnitelmien mukaan Pappilan 
makasiinien yhteyteen nousee chalets -hotelli, ja seminaari/
monitoimitila. Kaavaa aletaan työstämään kevään aikana. 
Tiedustelut: Ari Hiltula.”
2. “Pienessä kunnassa keskittäminen kannattaa. Siitä 
hyötyvät kaikki yrittäjät. Keskittymä houkuttelee paikallisia 
ja turisteja.”

Ei, leirintäalue sopii paremmin Palonkariin -vaihtoehdon 
perustelut:
1. “Palokarilla on tilaa enemmän. Lähisaaristo tarjoaa hyvät 
vetovoimaiset luonto- /meri-/jokiaktiviteettimahdollisuudet.”
2. “Justiinsa niin !!! Simojoki laskee vetensä mereen juuri 
Palokarilla. Uuden camping alueen paras paikka on Palokari. 
Paikka valmiiksi tasainen ja alueella vanha Uittoherrojen 
piha. Kaikki tämä vähentää perustamiskustannuksia. Koko 
kuntis -suunnitelmassa on liikaa keskitytty Asemankylään, 
Maksniemeen ja Simoniemeen. Simossa on matkailullisesti 
paljon muutakin, kuin Wanha Pappila!!! Nyt kaikki tuntuu 
keskittyvän Simoniemeen. Simonkylälläkin on potentiaalia 
ja sitä tarvitaan lisää. Kylällä on kunnan omistama 
Pahnilan kartanomuseo ja navettakahvila, jonne kulku on 
Palokarintieltä. Täysin saneerattu Pajamuseo, jonka omistaa 
kyläyhdistys. Nuorisoseuran peruskorjattu Simon pirtti 
Lohikellari Vasankarilla, jossa on toiminut 6 vuotta nykyään 
suosittu Merikaffila ja Käsityökauppa, jossa myydään 
paikallista kädentaitoa. Viime kesänä noin 10 000 kävijää. 
Saaristoon ja saariin liikennöivä venetaxi ja monitoimialus 
m/s Helna Kaksi perunan viljelijää (Lapin Puikula). Eskolan 
noin 1000 lampaan lampola. Muutama karjatila. Ylämaan 
karjaa, jossa riittää ihmettelemistä.
Mansikkatila Krannintiellä ja viinimarjatila Kuuselanmäellä. 
Marttilanlahella satama ja hiittaus ravirata. Tämän 
lisäksi silmiähivelevän kaunis kulttuurihistoriallinen 
SÄILYTETTÄVÄ kylämaisema niittyineen, peltoineen, joen ja 
meren rantoineen. Tämä kaikki sijaitsee EU:n hyväksynnän 
saaneen museotien varrella. SIMOSSA EI OLE TOISTA EU:N 
HYVÄKSYMÄÄ MUSEOTIETÄ! KYLIEN TULEE KEHITTYÄ 
JA KEHITTÄÄ TASAPUOLISESTI! SIMONKYLÄLLÄKIN 
ON MATKAILULLISTA VETOVOIMAA!”
3. “Palokarin edustalla kaunis saaristo ja hyvät kalavedet.”
4. “Palokarin edustalla on ornitologien suosima linturikas 
Kuralanletto.”
5. “Palokarin lisäksi leirintäalueelle löytyy sopiva paikka 
Juneksen rannan ja Vasankarin väliltä. Erittäin sopiva 
paikka meren rannalla.”
6. “Palokarin edessä upea saaristo. Alue on melkein valmis 
leirialueeksi uimarantoineen.”
7. “Palokarin lähettyviltä löytyy 2 museota ja alueella toimii 
2 kahvilaa ja venetaxi, joten edessä oleva saaristokin on 
helposti saavutettavissa.”
8. “Palokari on ympäristöltään erinomainen paikka 
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leirintäalue tyyppiseen käyttöön. Suojaisa rauhallinen 
hiekkaranta jokisuistoineen. Tällaisista paikoista matkailijat 
puhuvat “löytöinä” koko talven lomakuvia katsellessaan. 
Katson maalaismaisemaa ja ymmärrän... Siihen riittää 
museoalueet lampaineen, uittoromantiikka, kalastajaveneet, 
sepän paja, kanoottiretki jokisuistoon jne. Kaupallisuus ei 
tarvi olla korostuneesti esillä. Alue odottaa löytäjäänsä !”
9. “Ei missään nimessä kauniille Simoniemen ranta-alueelle, 
kyllä pitää sellaiselle paikka olla kauempana, ja onhan 
Simossa jo yksi leirintäalue keskustassa ja jokivarressa 
useampiakin, kyllä turisteille on jo tarpeeksi täällä 
majoitustilaa mökeissä, kunhan vain olis niitä turisteja.”

Leirintäalue tulee sijoittaa muualle, minne? -vaihtoehdon 
perustelut:
1. “Pappilan alueella on jo toimintaa. Jokamiehenoikeudet 
alkavat kaventua, jos sinne rakennetaan leirintäalue ja 
kohta tietty joku karavaanarialue. Simoniemen rannoilla 
kasvaa ruijanesikkoa, jonka esiintymät ovat vähentyneet jo 
Pappilan-Kalasataman alueen myllerryksessä. Se kannattaa 
huomioida ennen kuin pidemmälle suunnitelmia tekee.. ettei 
tarvitse muuttaa. En koe järkeväksi sijoittaa leirintäaluetta 
kauniitten mutkikkaitten kyläteidemme taakse. Siellä kun on 
hienoja pyöräilyreittejä jopa turisteille.”
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Leena Holmila

Osallistuva suunnittelu kuntasuunnittelun kurssilla

Johdanto

Syksyllä 2010 Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osaston 
yhdyskuntasuunnittelun laboratorion Kuntasuunnittelun 
kurssilla tehtiin maankäytön strateginen kehityskuva 
Simon kunnalle. Kurssi toteutettiin yhteistyössä Oulun 
yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen (TOL) kanssa. 
Kurssin keskeisenä teemana oli osallistuva maankäytön 
suunnittelu, tavoitteena oli saada paikalliset asukkaat 
ja muut osalliset mukaan suunnitteluprosessiin. Oulun 
yliopistosta kurssille osallistui opintojensa loppuvaiheessa 
olevat yhdeksän arkkitehtuurin opiskelijaa sekä kolme 
suunnittelumaantieteen opiskelijaa. Kurssin opettajina 
toimivat yhdyskuntasuunnittelun professori Helka-
Liisa Hentilä ja yliopisto-opettaja Risto Suikkari. Tässä 
raportissa selvitän osallistuvan suunnittelun roolia 
kuntasuunnittelun kurssilla 2010. 

Kesän 2010 aikana Oulun yliopiston Arkkitehtuurin 
osaston yhdyskuntasuunnittelun laboratorio järjesti 
Kuntis – kurssiin kytkeytyvän Erikoiskurssin, joka jatkui 
osittain syksyllä Kuntis – kurssin rinnalla. Erikoiskurssin 
osallistujat olivat arkkitehtuurin ja suunnittelumaantieteen 
opiskelijoita, jotka osallistuvat myös syksyllä järjestetylle 
Kuntis – kurssille. Kesän Erikoiskurssin tarkoituksena 
oli tuottaa lähtötietomateriaalia Kuntis – kurssille mm. 
erilaisilla selvityksillä ja kyselyillä. Osallistuva suunnittelu 
käynnistyi jo tässä vaiheessa, opiskelijat mm. tutustuivat 
Simoon seurantaryhmän kanssa. Seurantaryhmä oli 
koottu paikallisista kyläläisistä ja kunnan edustajista. 

Syksyllä varsinaisen Kuntis – kurssin aikana Simossa 
järjestettiin 4 suunnitteluseminaaria, joihin osa 
seurantaryhmäläisistä otti aktiivisesti osaa. Lisäksi 
kurssin lopuksi joulukuussa järjestettiin kaikille avoin 
yleisötilaisuus Simon kunnantalolla, jossa esiteltiin 
Simon maankäytön strateginen kehityskuva.

Kurssilla oli omat nettisivut osoitteessa http://www.
simo.oulu.fi /, jossa suunnitelmien eri vaiheet olivat 
kommentoitavina, samoin suunnitteluseminaarien 
muistiot laitettiin sivuille esille. Kesän erikoiskurssin 

aikana sivulle oli kerätty myös tietoa hyvistä / neutraaleista 
/ kehittämistä vaativista paikoista. 

Osallistuvan suunnittelun apuvälineinä oli Oulun 
yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen tutkijoiden 
kehittämiä sovelluksia. 

Kurssista tiedotettiin aktiivisesti koko kurssin ajan, 
mm. Kuntis-kurssin nettisivun, Facebook-ryhmän 
kautta, erilaisilla netin eri keskustelufoorumeilla sekä 
sähköpostilla. Lisäksi kurssista tiedotettiin julisteilla 
kunnan ilmoitustauluilla ja kurssista oli pari juttua 
Simolainen ja Pohjolan Sanomat - lehdissä. Yle Lappi 
kävi tekemässä jutun 9.11. sekä radioon että television 
alueuutisiin. Lähestymistavoista sähköposti oli tehokkain 
keino tiedottaa suunnittelusta. Myös medianäkyvyys 
vaikutti positiivisesti nettisivuilla käyntiin.

Suunnitelmat olivat myös Simon kirjastolla esillä kurssin 
aikana kahteen otteeseen.

Osallistuva suunnittelu

Kurssi aloitettiin 13.9.2010 Oulussa tutustumalla kesän 
aikana kerättyyn Simo-aineistoon. Opiskelijat kävivät 
aineiston itsenäisesti läpi, kukin listasi Simon vahvuuksia 
ja kehittämistarpeita aineiston perusteella. Ensimmäinen 
maastokäynti Simoon tehtiin 21.9., saman päivän iltana 
oli myös ensimmäinen suunnitteluseminaari (LIITE 1). 
Suunnitteluseminaariin saapui seurantaryhmäläisiä 
(4/9 henkilöä ), heidän kanssaan käytiin keskustelua 
opiskelijoiden ensivaikutelmista, Simon vahvuuksista ja 
kehittämistarpeista. Keskustelu oli vilkasta ja innostunutta. 
Keskustelun pohjalta päätettiin, että opiskelijat tekevät 
ryhmissä kolme vaihtoehtoista skenaariota Simosta 
vuonna 2030.

Toisessa suunnitteluseminaarissa seuraavana päivänä 
opiskelijat esittelivät alustavia skenaarioluonnoksia 
(LIITE 2). Paikalla oli kaksi seurantaryhmän edustajaa. 
Keskustelu oli vilkasta ja suunnittelijoita hyödyttävää 
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osallistujamäärän vähyydestä huolimatta. 

Oulussa opiskelijaryhmät jatkoivat kolmen 
vaihtoehtoskenaarion (Voimaa perinteestä, Merta 
Päin, BellisSimo) työstämistä suunnitteluseminaarien 
palautteen pohjalta. Opiskelijat kävivät myös 
maastokäynnillä 29.9. tekemässä maisema-analyysit. 
Vaihtoehtoskenaario-suunnitelmien valmistuttua 20.10. 

laitettiin    ne   nettiin Kuntis-kurssin sivuille kommentoitavaksi. 
Nettisivuilla oli myös äänestyskysymyksiä jokaisesta 
suunnitelmasta, sekä mahdollisuus äänestää parasta 
suunnitelmaa. Vaihtoehdot vietiin myös Simon kirjastolle 
esille, jossa ne olivat kommentoitavissa viikoilla 43 ja 44. 
Kirjastolla kommentointi tapahtui palautelomakkeella, 
jossa oli samat äänestyskysymykset kuin nettisivuilla.

Kuva 1. Skenaario ”Voimaa perinteestä”.

Kuva 2. Skenaario ”Merta Päin”.
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Sekä nettisivujen että kirjaston kautta tuli kommentteja 
(netissä noin 7 vastausta/ äänestys, 2 kpl erillisiä 
kommentteja, kirjastolla 7 kpl täytettyä palautelomaketta). 
Netin vastaajien kesken suunnitelmavaihtoehdot 
pärjäsivät äänestyksessä melko tasaväkisesti, kun 
taas kirjastolla käyneet äänestivät Voimaa perinteestä 
(ainoa vaihtoehto ilman ydinvoimalaa) parhaaksi 
suunnitelmaksi (4/7 ääntä). Kysymysäänestyksissä 
nelostien uusi ohituskaistaosa sai yhtä paljon kannatusta 
ja vastustusta, Simon luonto- ja erämaamatkailumahdol
lisuuksia pidettiin hyvänä ja Asemakylään toivottiin lisää 
palveluita. Kirjastolla täytettyjen lomakkeiden vastaukset 
olivat samansuuntaisia nettiäänestysten kanssa. 

Kolmessa suunnitteluseminaarissa 9.11. paneuduttiin 
opiskelijoiden tekemien vaihtoehtoskenaarioiden 
vaikutusten arviointiin (LIITE 3). Osallistujat, eli paikalla 
olevat seurantaryhmäläiset (4 /9) ja opiskelijat jakautuivat 
kolmeen ryhmään. Ryhmät kiersivät ja arvioivat kaikki 
suunnitelmat vuorotellen annetusta näkökulmasta 
(kyläkuva ja maisema sekä yhdyskuntarakenne, 
arkielämä ja paikallisuus, talouselämä ja elinkeinoelämä). 
Lopuksi käytiin yhteisesti läpi esille nousseet näkökulmat. 
Keskustelu oli vilkasta, ja nosti myös uusia näkökulmia 
esille. 

Vaikutusten arvioinnin pohjalta tilaisuuden lopulla 
valikoitiin yhteiseen synteesisuunnitelmaan 
huomioitavat asiat. Näiden pohjalta opiskelijat tekivät 
synteesisuunnitelmaluonnoksen seuraavalle päivälle 
suunnitteluseminaarin 4 (LIITE 4). Synteesisuunnitelma 
koostui eri osa-alueista, jotka tehtiin työpareissa. 

Neljännessä suunnitteluseminaarissa työparit esittelivät 
luonnosideansa, ja niistä käytiin keskustelua. 

Opiskelijat jatkoivat pareittain osa-aluesuunnitelmien 
tekemistä tarkemmin. 24.11. suunnitelmista laitettiin 
muutamia yksityiskohtia nettisivuille esille, ja ryhmillä 
oli mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä 
äänestyksen muodossa. Jokaisessa kysymyksessä oli 
3-4 vaihtoehtoa. 

Äänestys toimi  aktivoinnissa hyvin, äänestäjiä oli selkeästi 
enemmän kuin vaihtoehtosuunnitelmien kommentoijissa. 
Myös perusteluja jätettiin aktiivisesti. Äänestyksillä 
oli myös vaikutusta kahden ryhmän suunnitelmiin 
(Maksniemi ja Simoniemi), kummassakin tehtiin 
melko isoja sisältömuutoksia suunnitelmaratkaisuihin 
äänestystulosten perusteella. 

Yleisötilaisuus pidettiin 7.12. Simon kunnantalolla (LIITE 
5). Tilaisuudessa esiteltiin valmis Simon maankäytön 
strateginen kehityskuva. Seurantaryhmäläisiä oli 
paikalla 5 /9 osallistujaa, enemmän kuin missään 
suunnitteluseminaarissa. Lisäksi paikalle oli saapunut 
muutama seurantaryhmään kuulumaton simolainen. 
Esittelyn jälkeen synteesisuunnitelmasta käytiin 
keskustelua, ja opiskelijat saivat paljon kiitosta työstään. 
Yleisötilaisuuden jälkeen suunnitelmat olivat vielä 
kommentoitavissa netissä sekä Simon kirjastolla esillä 
22.12. asti. Netin kautta tuli kommentteja 2 kpl, kommentit 
koskivat Simoniemen ja Maksniemen rakentamista. 
Kirjastolla oli jätetty vain yksi kommentti, jonka sisältö 
kehotti jättämään Simon arkkitehdeiltä rauhaan.

Kuva 3. Skenaario ”BellisSimo”.
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Pohdinta

Kuntis – kurssi Simossa onnistui osallistuvan 
suunnittelun kannalta hyvin. Erikoiskurssin järjestäminen 
kesällä, ennen varsinaisen kurssin alkua tuotti hyvin 
lähtötietomateriaalia, joka oli opiskelijoilla heti kurssin 
alussa käytössä. Opiskelijat pystyivät tällä tavoin 
tutustumaan kohteeseen jo etukäteen ennen ensimmäistä 
maastokäyntiä, mikä helpotti alueen hahmottamista. 
Kesän erikoiskurssi nosti myös esille aihepiirejä, jotka 
muuten olisivat saattaneet kurssilla jäädä käsittelemättä, 
esimerkiksi Asemakylän keskusta nousi keskeiseksi 
suunnittelukohteeksi paikallistiedon ansiosta.

Seurantaryhmä oli kunnan puolelta nimetty, ja suuri osa 
ryhmäläisistä istui kunnanvaltuustossa tai oli kunnalla 
töissä. Seurantaryhmään osallistuneet olivat myös hyvin 
homogeeninen ryhmä mm. iältään, heterogeenisempi 
joukko olisi voinut tuoda vielä enemmän näkökulmia. 
Nyt esimerkiksi nuorten simolaisten näkökulma jäi 
puuttumaan. Seurantaryhmään oli nimetty yhdeksän 
henkilöä, joista neljä osallistui syksyllä aktiivisesti 
suunnitteluseminaareihin, sen lisäksi pari henkilöä 
kävi tapaamisissa yksittäisiä kertoja. Seurantaryhmän 
ulkopuolisia henkilöitä ei suunnitteluseminaareissa 
käynyt. Vaikka aktiivinen seurantaryhmäjoukko oli pieni, 
olivat osallistujat innostuneita ja asiaan paneutuvia. 
Jokaisessa suunnitteluseminaarissa syntyi vilkasta, 
suunnittelijoita hyödyttävää keskustelua. 

Myös nettisivuilla käytiin jonkin verta keskustelua, 
parhaiten kävijöiden aktivoinnissa toimivat suunnitelmia 
koskevat äänestykset, joissa oli selkeästi muotoiltu 
kysymys ja vaihtoehdot. Yksittäisiin kysymyksiin on 
ehkä helpompi vastata, kuin kommentoida mahdollisesti 
abstrakteilta tuntuvia, laajoja suunnitelmia. Toisaalta 
yksittäisten kysymysten esittämisessä piilee myös vaara, 

että suunnittelija tahtomattaan ohjaa vastausta tiettyyn 
(toivomaansa) suuntaan. Kysymyksen asettelu tuleekin 
tehdä harkiten. Tällä kertaa netin kautta saatiin kuitenkin 
myös yllättäviä vastauksia, jotka myös huomioitiin 
suunnittelussa.

Simon kirjastolla esillä ollut vaihtoehtoisten suunnitelmien 
näyttelyn yhteydessä ollut palautelomakekysely 
keräsi suhteessa melkein yhtä paljon kommentteja 
kuin nettiäänestykset. Palautelomakkeessa oli samat 
äänestyskysymykset kuin netissä (4 kpl), palautettuja 
lomakkeita oli 7 kpl. Nettiäänestykset keräsivät vastauksia 
n. 7 kpl per kysymys. Perinteinen lähestymistapakin siis 
kannattaa, kirjastolla tavoitettiin todennäköisesti nettiä 
vähemmän käyttävät. Lopulliset suunnitelmat keräsivät 
netissä kaksi kommenttia, kirjastolla yhden, kun 
kommentointimuoto oli vapaa, eikä selkeitä kysymyksiä 
ollut esitetty. 

Suunnitelmavaihtoehdoista äänestettäessä leimasi 
kirjaston vastauksia ydinvoiman yleinen vastustaminen 
– Voimaa Perinteestä sai selkeästi eniten ääniä, 
ja perusteluissa mainittiin, ettei Simo tarvitse 
ydinvoimaa. Netissä äänet jakautuivat vaihtoehtojen 
välillä tasaisemmin, eikä ydinvoimakysymys ollut 
niin voimakkaasti esillä. Nettiäänestyksen tulokseen 
saattoi vaikuttaa se, että todennäköisesti siellä kävi 
myös seurantaryhmäläisiä äänestämässä, joilla oli 
suunnitteluprosessista muutenkin enemmän tietoa. 

Kaiken kaikkiaan koin, että seurantaryhmän ja nettisivujen 
kautta kommentoiden osallistuminen oli kurssilla 
hyvin tärkeässä roolissa. Etenkin loppuvaiheessa 
myös nettisivuilla käyty keskustelu vilkastui. Toisaalta 
nettisivuja olisi voitu hyödyntää vieläkin aktiivisemmin, 

Kuva 4. Opiskelijat luonnostelemassa suunnitelmaa. Kuva 5. Seurantaryhmä tutustuu suunnitelmiin.
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osin syy oli ehkä myös käyttöliittymässä: välillä tuntui, 
että informaatio sivuilla oli turhan monimutkaisen reitin 
takana, jolloin jotain saattoi jäädä huomaamatta. Jos 
suunnittelija ei löydä tietoa (tietäen, että sen pitäisi olla 
sivuilla), löytääkö tiedon henkilö, joka ei sitä edes osaa 
etsiä? Nettisivut toimivat kuitenkin kohtuullisen hyvin 
Kuntis - kurssilla suunnitelmien kommentoinnissa, jolla 
oli myös vaikutusta lopullisten suunnitelmien sisältöön. kuva 6. Lopulliset suunnitelmat Simon kirjastolla esillä
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LIITE 1
KUNTIS 2010 Simo
Suunnitteluseminaari 1: Keskustelua Simon suunnittelutarpeista

Aika / paikka  21.9.2010 klo 17.00, Simon Kunnantalo

Läsnä Helka-Liisa Hentilä, OY
 Johanna Nuojua, OY
 Leena Soudunsaari, OY
 Risto Suikkari, OY
 Mikko A. Blomberg
 Ari Hiltula
 Jari Miettunen
 Kimmo Laisalmi
 sekä 12 Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja suunnittelumaantien opiskelijaa (9+3)

1. Tilaisuuden avaus
 Professori Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Hän esitteli
 Kuntis-kurssin sekä vuorovaikutteisen suunnittelun sisällön ja tavoitteet yleispiirteisesti. Paikalle saapuneet
 seurantaryhmäläiset esittelivät itsensä. 

2. Ensivaikutelmat
 Käytiin keskustelua opiskelijoiden ensivaikutelmista Simosta. Simon vahvuuksiksi koettiin mm. seuraavat asiat:
 - vaihteleva luonto, merellisyys
 - elävä perinnemaisema ja vanhat rakennukset
 - vuodenaikojen vaihtelu
 - venesatamat, rannat, kalastus
 - hyvä liikenteellinen saavutettavuus (4-tie, Kemi-Tornio lentokenttä)
 - paikallishistoria

 Seurantaryhmäläisten kommentit:
 - luonnonläheisyyttä pitäisi soveltaa modernisti
 - Simon rooli tällä hetkellä asumispainotteinen, töissä käydään muualla
 - pitäisikö nykyistä roolia tukea, vai kehittää yritystoimintaa ja teollisuutta? miten ydinvoima vaikuttaa?
 - etätyön mahdollisuudet
 - asumisen vetovoimatekijät (väljyys, luonto) Simossa tulee huomioida, ei kilpailla taajamakaavoituksen kanssa 
 - tyhjiksi jäävien maatilojen hyödynnys 
 
 Keskustelun pohjalta nousi 3 mahdollista suunnitteluskenaariota:
 1.  Edelleen vähän maaseutumaisuutta (elinkeinona)
 2.  Asumispainotteinen miljöö
 3.  Ihan jotain muuta 

3. Liikenne
 Käytiin keskustelua liikenneverkosta ja sen kehittämisestä. Keskustelussa nousivat seuraavat seikat esiin:
 -  meri: 
 o  historiallisesti merkittävin, nykyisin maanpinnakohoamisesta johtuen veneillä ei enää satamiin kunnon pääsyä
 o  tavaraliikenne meritse ei realistinen skenaario, mutta vapaa-ajan veneilyä tulisi kehittää
 o  mahdollisia kehityspaikkoja Pappilan edusta, Kantolanharju

 - rautatie:
 o  infrastruktuuri (raiteet) on olemassa, junat eivät pysähdy enää Simossa
 o  ennen juna pysähtyi Maksniemen, Viantien ja Horsman asemilla
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- mukavuustekijät vaikuttavat liikennekeinon valintaan, liikkumisen tulee olla helppoa
- tietoliikenneyhteydet tärkeitä

4. Asuminen
 Käytiin keskustelua, millaista asumisen pitäisi olla tulevaisuudessa. 
- vanhojen latojen, navettojen yms. hyödynnys ”navettaloft”
 -  omakotitaloja isoilla tonteilla, mutta naapurit lähellä
 -  omistusasuntoja, laadukkaita vuokra-asuntoja
 -  säilytetäänkö asemakylä keskustana, vai pitäisikö luoda kokonaan uusi kyläkeskus?

5. Vapaa-aika
 Vapaa-ajan vietosta:
 - nykyään kulttuuripalvelut ja nuorten harrastukset löytyvät muualta, Simossa on luonto- ja vesiharrasteita
 -  retkeilyä ja ulkovirkistysmahdollisuuksia voisi kehittää
  o  saaristo

6. Matkailu 
 Matkailun kehittämistä elinkeinona pidettiin potentiaalisena vaihtoehtona.
- - tukeutuminen paikalliskulttuuriin, vanhan vaaliminen
- - tehdasturismi
- - maatilamatkailu 
- - talvimatkailu
  o  hiihto, kelkkailu
  o  pilkkiminen
  o  hyljebongaus
  o  husky-, poroajelut
  o  jään hyödynnys
- - Simosta puuttuu ulkoilukartta
  o  3 olevaa valaistua latua, pururatoina kesällä
  o  merilatu (Asemakylästä rantoja pitkin Maksniemeen)
 - mökkejä ei toivota lisättävän, mutta osan mökeistä voisi ehkä muuttaa omakotialueiksi (mökkien varustus 
 nykyään  okt-luokkaa)

7. Skenaariot
 Nykyään Simossa on 3500 asukasta, aiemmin ollut 4500 asukasta. Skenaariosuunnitelmien lähtökohdaksi
 päätettiin ottaa 3 eri väestökasvuajatusta. Opiskelijat jaetaan kolmeen ryhmään, jokainen ryhmä työskentelee
 yhden skenaariomallin mukaan.
 1.  ”Minimi” + 100 as: ydinvoimala menee Pyhäjoelle, Simon roolina Kemi-Tornion kaupunkiseudulla asuminen
 2. ”Medium” +700 as: ydinvoimala tulee Simoon, mutta muut Kemi-Tornion kaupunkiseudun suunnitellut 
 kehittämishankkeet eivät toteudu
 3. ”Maximi” + 1000 as: ydinvoimala tulee Simoon, kaikki Kemi-Tornion kaupunkiseudun suunnitellut 
 kehittämishankkeet toteutuvat

8.  Tilaisuuden lopetus
 Helka-Liisa Hentilä kiitti osallistujia keskustelusta ja lopetti tilaisuuden n. klo 19.00.
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LIITE 2

KUNTIS 2010 Simo
Suunnitteluseminaari 2: Ideoiden esittely ja vaihtoehtojen hahmottelua

Aika / paikka  22.9.2010 klo 18.00, Simon Kunnantalo

Läsnä Helka-Liisa Hentilä, OY
 Johanna Nuojua, OY
 Leena Soudunsaari, OY
 Risto Suikkari, OY
 Saana Tauriainen, OY
 Kimmo Laisalmi
 Minna Simoska
 sekä 12 Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja suunnittelumaantien opiskelijaa (9+3)

1. Tilaisuuden avaus
 Professori Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. 

2. Skenaarioryhmät
 Opiskelijat olivat tehneet alustavia skenaariosuunnitelmia kolmessa eri ryhmässä:
 ”minimi” / ”medium” / ”maximi”. Ryhmät esittelivät ensimmäiset ideansa.

 Ryhmä minimi, ”Voimaa perinteestä”, ei ydinvoimaa
 - Simolle minimaalinen kasvu (+100 as.), rooli maaseutumaisen asumisen paikkana ei juuri muutu
 - Simo on 1. Lapin kunta etelästä tultaessa, tätä voisi hyödyntää imagossa
 - liikenne:
  o  juna pysähtyisi taas Simossa
  o  kevyenliikenteen reitti koko matkalle Kemiin 
  o  uusi paikallisbussilinja, joka kulkisi Simo-Kemi väliä, liikennöinti pikkubusseilla säännöllisin vuoroin
 - palvelut
  o  Asemakylään pääkeskittymä, olevien palveluiden kehitys
  o  Maksniemen palvelut säilytettävä
 - uudessa rakentamisessa tulee tukea olevaa rakennetta täydentämällä perinnemaisemaa ja hyödyntämällä
  tyhjillään olevia rakennuksia
 - uudet asuinalueet keskitetään olevan rakennuskannan läheisyyteen
 - rantaviiva säilytetään julkisena kaikille, asuinrakennuksille tarjotaan näkymiä merelle, muttei omaa rantaviivaa
 - matkailupalvelut keskitetään Simoniemeen ja vanhan Postitien varrelle
 - Simon näkyvyyttä 4-tielle pitää lisätä, esim. avaamalla näkymiä tieltä merelle ja tuomalla Simon perinteistä ja
 paikallishistoriasta  kertovaa taidetta 4-tielle
 - Karsikkoon sijoitetaan tuulipuisto, jonne voisi tehdä myös järjestettyjä matkailuretkiä
 - Karsikon mökkiasutusta voisi tarvittaessa täydentää omakotiasumisen alueeksi
 - olevia kulttuurireittejä tuetaan ja kehitetään, saaristo sidotaan osaksi ulkoilureittejä

 Seurantaryhmäläisten kommentit:
 - matkailukehityksessä pitäisi huomioida erityisesti venereitit, nyt pienillä moottoriveneilläkään ei pääse
 satamaan
 - Lappi-imagoa osuvampi olisi ehkä Meri-Lappi
 - jos ydinvoimaa ei tule, voisi uutta asumista keskittää Karsikkoon, rakentaminen voisi tapahtua vaiheittainkin
 - Simonkylä on tällä hetkellä kysytyin alue, etenkin lapsiperheiden keskuudessa

 Ryhmä medium, nimi avoin, ydinvoima 
 - huomattava väestönkasvu (+700 as.)
 - Simon asema osana Perämerenkaarta vahvistuu
 - Simo paikka, jossa hyvä asua
  o  maalaismainen tunnelma, ei kaupunkia!
 - olemassa olevaa rakennuskantaa kehitetään
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  o  Asemakylästä muokataan ”maalaismaisempi” 
  o  Maksniemeä laajennetaan, palvelutasoa nostetaan (päiväkoti, koulu, kauppa, kirjasto)
  o  uusi asuinalue nk. asuntomessualueelle Kantolanharjulle, josta uusi tieyhteys Postitielle
 - jokivarsi otetaan virkistyskäyttöön, kalastuksen kehitys, kalanviljely
 - Pappilan ympäristöä kehitetään matkailun ja satamatoiminnan kannalta
 - tyhjät rakennukset hyödynnetään matkailukäyttöön ja väliaikaiseen asumiseen
 - liikenne:
  o  juna pysähtyy Simossa
  o  paikallisliikenne Simo-Kemi minibussein
 - teollisuusrakentaminen 4-tien varteen

 Seurantaryhmäläisten kommentit:
 - Simonkylän kärkeen on tulossa maatilamatkailua 
 - kalanistutusta jokeen on jo aloitettu pienimuotoisesti mm. harjus, taimi
 - asutusideat vaikuttavat hyvältä
 - tällä hetkellä Simossa 20 km pinnoitettua tietä, joka sopii hyvin pyöräilyyn, Kemin suuntaan pyörätie katkeaa 4-
 tiehen osaksi matkaa
 - Asemakylän urheilukenttä on nykyisellään väärässä paikassa
 - laavujen paikkoja ei ole missään virkistyskartassa, voisi merkitä WebMapMediaan omalla symbolilla
 - alueelle tarvitaan tilapäistä asumista myös ydinvoimalan rakentamisvaiheessa
 - Ryhmä maximi, ”BellisSimo”, ydinvoima + muut energiahankkeet
 - suuri väestönkasvu (+1000 as.)
 - pendelöinti lisääntyy, tarvitaan hyvät yhteydet
 - liikenne:
  o  4-tielle rakennetaan ohitustie myös Simon kodalle
  o  junayhteys elvytetään, juna kulkee myös Ruotsin puolelle
  o  lättähattuliikenne Kemiin otetaan uudelleen käyttöön
  o  Simon alueelle tuodaan citybussi- tai kutsutaksiliikenne, mikä perustuu työaikoihin
 - satama-alueelle tehdään kunnollinen vierasvenesatama, myös lauttaliikenne aloitetaan
 - saaristo Simon edustalla otetaan loma-asutuskäyttöön
 - Asemakylää kehitetään ja tiivistetään, leirintäalue siirretään pois
 - Kuivaniemelle luodaan kevyenliikenteen reitti sodanaikaisen lossireitin kohdalle
 - asuminen
  o  tiivistetään vanhaa, uudet alueet Simojoen varteen, Maksniemeen ja nk. asuntomessualueelle
  o  keskustaan modernia pihapiiriasumista
 - uusi teollisuusalue sijoitetaan Karsikkoon ydinvoimalan läheisyyteen

 Seurantaryhmäläisten kommentit:
 - teollisuutta ajateltu 4-tien pohjoispuolelle, mutta sijoitus ydinvoimalan läheisyydessä luonteva
 - ydinvoimalan lisäksi myös bioenergiateollisuuden kehitys mahdollinen skenaario

3. Yleiset kommentit
  - vanhusten hoito: kunta ostaa palvelut yksityiseltä palvelukotiyhdistykseltä
 - terveyspalvelut ovat keskittyneet yhdelle alueelle Asemakylälle
 - lakkautetut koulut lopettivat toimintansa vuonna 2004
 - Asemakylällä ja Maksniemessä on päiväkodit, kunnassa toimii myös 5 perhepäivähoitajaa
 - Simossa paljon hevosia, erityisesti Simonkylällä
 - Kaarina Niskala on toimittanut Simo-kirjan
 
4. Seuraava vaihe
 - Opiskelijat tekevät kahden hengen ryhmissä maisema-analyysin muutamalta alueelta: 
 - Maksniemi
 - Asemakylä
 - Simonkylä
 - Kantolanharju
 - Pappilan edusta
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Lisäksi skenaarioiden kehitystä jatketaan, vaihtoehdot 
laitetaan nettiin 20.10. kommentoitavaksi. 9.11. pidetään 
kolmen skenaarion arviointitilaisuus Simossa.

5.  Tilaisuuden lopetus
Helka-Liisa Hentilä kiitti osallistujia keskustelusta ja lopetti 
tilaisuuden n. klo 20.00.

Liitteet: skenaariosuunnitelmat 3kpl (sivuilla 53 ja 54), 
kuvaaja Leena Holmila.
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LIITE 3

KUNTIS 2010 Simo
Suunnitteluseminaari 3: Vaihtoehtojen esittely, arviointi- ja synteesiseminaari

Aika / paikka  9.11.2010 klo 18.00, Vanha Pappila

Läsnä Helka-Liisa Hentilä, OY
 Johanna Nuojua, OY
 Leena Soudunsaari, OY
 Risto Suikkari, OY
 Saana Tauriainen, OY
 Mikko A. Blomberg
 Ari Hiltula
 Jari Miettunen
 Kimmo Laisalmi
 sekä 12 Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja suunnittelumaantien opiskelijaa (9+3)

1. Tilaisuuden avaus
 Professori Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. 

2. 3 vaihtoehtoa
 Opiskelijat olivat työstäneet kolmea eriä skenaariosuunnitelmaa edellisen suunnitteluseminaarin pohjalta.

 Ryhmä minimi, ”Voimaa perinteestä”, ei ydinvoimaa
 - Simolle minimaalinen kasvu (+100 as.), rooli maaseutumaisen asumisen paikkana ei juuri muutu
 - moottoriliikenneyhteydet säilyvät pääosin entisellään, 4-tietä kehitetään maisemallisin keinoin antamaan
 Simolle näkyvyyttä ohiajaville
 - kevyen liikenteen väylä Simo-Kemi välillä eheytetään kattamaan koko väli
 - Simoon tulee kunnan sisäinen palvelulinja, jolla on mahdollista kuljettaa myös esim. nettiostoksia
 - mahdolliset uudet palvelut keskitetään Asemakylään
 - Asemakylän tyhjillään olevat huonokuntoiset rakennukset puretaan ja vapautuva maa-ala otetaan viheralue
 käyttöön: lisää hevoslaitumia keskustaan
 - matkailua elinkeinona pyritään vahvistamaan, Simon vahvuuksia ovat perinnekulttuuri- ja luontoarvot
 - matkailupalvelujen keskittymä sijoitetaan Vanhan Pappilan ympäristöön, vahvistamaan jo olemassa olevaa
 matkailua
 - olemassa olevia virkistysreittejä ja luontopolkuja parannetaan ja täydennetään
 - Karsikkoon sijoitetaan iso tuulipuisto

 Ryhmä medium, ”Merta Päin”, ydinvoima 
 - huomattava väestönkasvu (+700 as.)
 - Simon asema osana Perämerenkaaarta vahvistuu
 - merellisyyden ja maaseudun korostaminen Simon vetovoimaisuuden lisäämiseksi
 - uudet asuinalueet sijoitetaan meren läheisyyteen
 - virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia vahvistetaan, vierasvenesatama kunnostetaan
 - maaseutumaisuutta tuetaan pienimittakaavaisella rakentamisella: I-II kerroksia rakennuksia, Asemakylään
 voidaan rakentaa maksimissaan III- kerroksiakin 
 - uudet asukkaat jakautuisivat Simoon
  o  150 as Asemakylään: palvelukeskustan kehitys (tori yms.), selkeät yhteydet joelle
  o  200 as Maksniemeen: merellinen asuminen
  o 350 as Simoniemi ja Kantolanharju: Simoniemessä olevan tiivistämistä, Kantolanharjussa tontit 
  meren tuntumaan
 - uusi joukkoliikenneyhteys Asemakylä – ydinvoima-alueen välille, kaukojunat pysähtyvät taas Asemakylässä
 - valtakunnallinen pyöräilyreitti Turku-Oulu-Tukholma
 - olemassa olevien virkistyreittien, laavupaikkojen parantaminen
 - matkailussa korostetaan elämyksellisyyttä ja ekologisuutta
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 - Pappila matkailun solmukohta

 Ryhmä maximi, ”BellisSimo”, ydinvoima + muut energiahankkeet
 - suuri väestönkasvu (+1000 as.)
 - rautatielle rakennetaan 2.raide, raskas tavaraliikenne 4-tieltä siirtyy raiteille, ydinvoima-alueelle rakennetaan  
 oma raideyhteys, rautatie kulkee myös Haaparannalle asti
 - lättähattuliikenne palautetaan, pysäkit Kuivaniemessä, Asemakylässä ja Kemissä
 - 4-tie siirretään kulkemaan Asemakylän ohi, jolloin Asemakylä saadaan rauhoitettua ja tiivistettyä
 - Kuivaniemi-Simo välistä kevyenliikenteen yhteyttä parannetaan
 - uudet asukkaat sijoitetaan Asemakylään, Maksniemeen ja Kantolanharjulle, sekä Simoniemellä otetaan   
 tyhjilleen jääneet rakennukset asuinkäyttöön
 - uusi rakentaminen tulee olla pihapiirejä luovaa
 - tilapäinen, ydinvoimalan rakentamisen aikainen asuminen sijoitetaan ydinvoimala-alueelle
 - palvelut keskitetään pääosin Asemakylään ja osittain Maksniemeen, Maksniemeen perustetaan kansainvälinen
 koulu
 - Asemakylälle tulee bioenergialaitos, ydinvoimalaa tukeva uusi pienteollisuus sijoitetaan ydinvoimalan
 lähettyville
 - ydinvoimalan lähettyville tulee viljelysalue, lauhdevesiä hyödynnetään esim. varhaisperunan ja energiapajun
 kasvatuksessa
 - matkailu tukeutuu Vanhan Pappilan alueeseen
 - saaristoa otetaan loma-asutuskäyttöön
 - 4-tien varteen sijoitetaan tuulivoimaloita

3. Nettipalaute
 - Skenaariot olivat netissä 2 viikkoa esillä. Kommentteja tuli vähän (2 kpl), mutta äänestyksiin oli reagoitu. 
 - Simon kiertävää ohitustietä pidettiin positiivisena
 - Asemakylä on edelleen saanut negatiivista palautetta nykyilmeestään
 - Äänestykset
  o  4/9 käyttäisi junaa, jos se pysähtyisi Simossa
  o  uusiksi virkistysideoiksi nostettiin puru-/seikkailurata, virkistyssatama
  o  Asemakylään enemmän palveluita
  o  luonto – ja erämaamatkailu koettiin vetovoimaisina matkailumahdollisuuksina
  o  ”paras suunnitelma” - äänestyksessä äänet jakautuivat: 3 kpl BellisSimo, 3 kpl Merta Päin ja 1 kpl
  Voimaa Perinteestä

4. Skenaarioiden vaikutusten arviointi
 Skenaarioiden vaikutuksia arvioitiin kolmessa ryhmässä: kyläkuva ja maisema sekä yhdyskuntarakenne; 
 arkielämä ja paikallisuus; talous ja elinkeinoelämä. Tarkoituksena oli löytää tavoiteltavat asiat
 synteesisuunnitelmaan.

 VOIMAA PERINTEESTÄ
 o  yleisesti vähäiset kustannusvaikutukset, helposti toteutettavissa 
 o  ulkoilureittien ylläpidosta aiheutuu paljon hoitoa, näkymien raivaus 4-tieltä vaativat investointia, todennäköisin
 rahoitus näihin olisi hankkia kulttuuri- / maisemahankerahoitusta
 o  4-tie näkyvillä positiivinen vaikutus
 o  palvelulinjalla olisi positiiviset vaikutukset Simon elinvoimaisuuteen
 o  Maksniemen palvelujen kehitys hyvä
 o  hoidettu kulttuuriympäristö houkuttelee asumaan
 o  Simojoki ja saaristo huomioitava suunnittelussa, esim. kanoottireitit
 o  tukee olemassa olevaa imagoa
 o  tuulivoimala tukee ekologista imagoa

 MERTA PÄIN
 o  kunnan rooli merkittävä Simon houkuttelevuudessa, kunnan oltava aktiivinen
 o  paljon uutta teollisuutta, elinkeinoa, mikä tuo kunnalle tuloja, mutta asumisen tukeutuminen likaa työllisyyteen
 ei ole kestävä ratkaisu
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 o  Maksniemen kehitys tärkeää
 o  Simonniemeen (Kantolanharju) tuleva uusi asutus voisi mahdollistaa koulun uudelleen käyttöönoton
 o  Simonkylän virkistysalue on syrjässä
 o  tontit ovat isoja ja väljiä, millä voidaan houkutella asukkaita
 o  paikallinen identiteetti profiloituu maalla asumiseen
 o  Kantolanharjun asuinalue turhan tiivis ja tontit pienet
 o  voisiko Kantolanharjun läheisyydessä olevia mökkejä ottaa vakituiseen asuinkäyttöön?
 o  Kantolanharjun tien jatkaminen ympäriajettavaksi lenkiksi Simoniemen tielle hyvä ajatus

 BELLISSIMO
 o  onko 4-tien siirron hyöty tarpeeksi suuri suhteessa kustannuksiin?
 o  teollisuuden keskittäminen järkevää, saadaan toimiva, keskitetty liikenneinfrastruktuuri
 o  vaatii paljon alkuinvestointeja, kunnalle riskisijoitus
 o  jos 4-tie siirretään, tien ohitustieluonne korostuu
 o  rautatie jakaa Asemakylän voimakkaasti kahtia, mutta uusi ympäriajettava tie eheyttää tilannetta
 o  Maksniemi tarvitsee palveluilta
 o  pienteollisuuden keskittäminen ydinvoima-alueella hyvä idea, voisiko lauhdevettä hyödyntää Maksniemessä  
 kaukolämpönä?
 o  Asemakylästä puuttuvat virkistyspalvelut, lähdettävä erikseen Simonkylälle
 o  Kuivaniemelle lossiyhteys
 o  pihapiiriajatus Asemakylän keskustaan hyvä

 - synteesisuunnitelmaan huomioitava seuraavat asiat:
  o  4-tien näkymät
  o  Kantolanharjulle lenkkitie
  o  teollisuuden keskittäminen
  o  yritystoiminta Asemakylään, Asemakylän asutuksen parannus ja yleisesti Asemakylän selkeytys
  o  Vanha Pappila luonteva matkailukeskus
  o  tuulivoima
  o  perinnemaiseman korostaminen

5. Synteesi
 - synteesisuunnitelmassa tutkitaan ydinvoimalan rakentamisen vaikutukset muuhun maankäyttöön
 - asukkaita 500-700

6.  Tilaisuuden lopetus
 Helka-Liisa Hentilä kiitti osallistujia keskustelusta ja lopetti tilaisuuden n. klo 20.00.
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LIITE 4
KUNTIS 2010 Simo
Suunnitteluseminaari 4: Synteesisuunnitelman päälinjat

Aika / paikka   10.11.2010 klo 18.00, Vanha Pappila

Läsnä Helka-Liisa Hentilä, OY
 Johanna Nuojua, OY
 Leena Soudunsaari, OY
 Risto Suikkari, OY
 Saana Tauriainen, OY
 Mikko A. Blomberg
 Ari Hiltula
 Jari Miettunen
 Kimmo Laisalmi
 sekä 12 Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja suunnittelumaantien opiskelijaa (9+3)

1. Tilaisuuden avaus
 Professori Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. 

2. Synteesi
 Synteesisuunnitelma tehdään olettamuksesta, että ydinvoimala tulee Simoon. Suunnitelmassa mietitään, miltä
 Simo näyttää v. 2030. Opiskelijat ovat jakautuneet työpareihin, joista osa työstää yleispiirteisen suunnitelman 
 koko Simon alueelta ja osa tekee tarkemmat osa-aluesuunnitelmat Asemakylästä, Maksniemestä, Pappilan
 ympäristöstä sekä Kantolanharjusta.

 Yleispiirteinen suunnitelma
 - liikenne
  o  2-raiteinen rautatie, pysäkki Simoon sekä pisto ydinvoima-alueelle -> raskas liikenne siirretään
  kiskoille
  o  4-tien siirto varauksena
  o  merkittäviä risteyksiä (ydinvoima-alue, Pappila) korostetaan
  o  kevyenliikenteenreitit suunnitellaan palvelemaan sekä paikallisia että matkailijoita, hyödyntäen
  olemassa olevia reittejä
  o  Asemakylälle ”Kehä I”: liikennettä selkeytetään kierrättämällä autoliikenne Asemakylän ympäri
 - asukkaita Asemakylälle +300, Maksniemelle +200, Kantolanharjulle +150, tiivistämällä (Simoniemi, Simonkylä)  
 +50

 Kommentit:
 - 1-raiteinen rautatie riittää, 4-tien siirto turha: mieluummin moottoritie eritasoliittymillä
 - Maksniemellä teollinen luonne, Simonkylä olisi vetovoimaisempi asuinpaikka
 - Asemakylälle voisi keskittää enemmänkin asutusta, erityisesti Simojoen vartta kannattaisi tutkia
 - teollisuusalueelle voisi sijoittaa yrittäjäasuntoja 
 - Palonkaria ja jokialuetta ei ole huomioitu virkistyssuunnistelussa, samoin Saariston virkistystoimintaa pitäisi
 kehittää (kalastus, laavut, rantautumispaikat)
 - tuulivoimala kuulostaa realistiselta, bioenergiasta kilpaillaan Kemin kanssa
 - palvelut Maksniemeen: kauppa ja posti puuttuvat, ABC-huoltamo?

 Maksniemi
 - Maksniemiä laajennetaan palvelujen ympärille (Postimäki), luodaan kyläkeskus: kauppa, posti, kioski
 - virkistysalue sijoittuu rantaan Ykskuusen läheisyyteen, alueelle rakennetaan mm. uusia siltayhteyksiä
 - nykyisen teollisuusalueen paikalle ammattiautoilijoille ”asu autosi kanssa” tontteja

 Kommentit:
 - kauppa voisi sijaita 4-tien varressa eritasoliittymän kupeessa, jolloin myös ohikulkeva liikenne olisi
 potentiaalista asiakasryhmää, Maksniemessä kauppa jää vain paikallisten käyttöön



66

 - voisiko eritasoliittymään sijoittaa ydinvoimalan rakentamisen aikaisen kaupan?
 - alikulku 4-tien ali tarpeen
 - Maksniemen koulun yhteydestä puuttuu urheilukenttä, pitäisi saada
 - kansainvälistä koulua varten riittävät nykyiset kouluresurssit
 - pusikoituneet pellot voisi ottaa esim. energiapeltokäyttöön

 Pappilan ympäristö
 - leirintäalue voisi siirtyä Pappilan läheisyyteen, mutta alue on vähän ahdas, toinen vaihtoehto Palonkari
 - vierasvenesatama kunnostetaan
 - Pappilan läheisyyteen muutamia uusia tontteja, Simoniementielle 4-tien läheisyyteen tontteja, joissa 
 mahdollisuus pitää hevosta omalla tontilla
 - työväentalo, koulu, 4-tien risteyksen vanha kauppa hyötykäyttöön

 Kommentit
 - leirintäaluetta Palonkariin kannattaa tutkia
 - vaiheistus: voisiko Kalasataman rakennusta hyödyntää ydinvoimalan rakentajat, voisivat asua asuntovaunuissa
 - vanhaan kauppaan on tulossa savipaja ja kahvila lähiaikoina
 
 Kantolanharju
 - +150 asukasta, tontit 2000–2500 m2, yhteensä 52 tonttia
 - ylärivissä väljemmät tontit, lähempänä merta tiiviimpää
 - rannassa asukastupa ja uimaranta
 - Kantolanharjuntie yhdistyy lenkkinä Simoniemen tiehen

 kommentit
 - tonttijako hyvä idea, mutta tontit voisivat olla isompia 2500–3000 m2, yläriviin jopa 4000m2
 - tonttien välisiä, rantaan vieviä puistokaistoja voisi leventää

 Asemakylä
 - Asemakylän liikennettä selkiytetään keskustan kiertävällä ”kehä I”:llä
 - koulut pysyvät paikallaan
 - näkymiä joelle raivataan
 - kevyenliikenteen yhteyksiä koululle ja rantaan parannetaan
 - teollisuusalue muutetaan asuinalueeksi
 - leirintäalueen paikalle ei saa rakentaa (tulva-aluetta)
 - Asemakylään kunnollinen matkakeskus bussi- ja junaliikenteelle

 Kommentit
 - matkakeskukselle tarvetta, nykyisin ei odotustiloja, voisiko Helmin lounaskahvilaa hyödyntää?
 - matkahuolto matkakeskuksen yhteyteen
 - Asemakylällä tonttikoko voisi olla melko pieni, maksimissaan 1500m2
 - keskustakortteli (hevosaitaukset, nykyinen linja-autojen alue) tarvitsee kunnostusta
 - urheilukenttä koulun yhteyteen, ranta julkiseksi, matkailualueeksi
 - kunnantalo ja kirjasto kunnostettava

3. Seuraava vaihe
 Opiskelijat jatkavat synteesisuunnitelman tekoa suunnitteluseminaarin pohjalta. Synteesisuunnitelma esitellään
 Simon valtuustosalissa 7.12. klo 18 alkaen.

4.  Tilaisuuden lopetus
 Helka-Liisa Hentilä kiitti osallistujia keskustelusta ja lopetti tilaisuuden n. klo 20.00.

 



67

LIITE 5
KUNTIS 2010 Simo
Yleisötilaisuus: Simon maankäytön strateginen kehityskuva

Aika / paikka   7.12.2010 klo 18.00, Simon kunnantalo

Läsnä Helka-Liisa Hentilä, OY
 Johanna Nuojua, OY
 Leena Soudunsaari, OY
 Risto Suikkari, OY
 Saana Tauriainen, OY
 Mikko A. Blomberg
 Ari Hiltula
 Jari Miettunen
 Markku Rimali
 Helvi Hamari
 paikallisia asukkaita
 sekä 12 Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja suunnittelumaantien opiskelijaa 

1. Tilaisuuden avaus
 Professori Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Hentilä 
 kertoi lyhyesti Kuntis-kurssin vaiheista kuluneen syksyn aikana. Hentilä kertoi lopullisen suunnitelman tulevan
 esille sekä Simon kirjastolle että kurssin internet-sivuille, jossa suunnitelmaa on mahdollista kommentoida vielä
 joulukuun aikana. 

2. Simon maankäytön strateginen kehityskuva – Elinvoimaa energiasta
 Opiskelijat esittelivät tekemänsä maankäytön strategisen kehityskuvan, joka koostui yleispiirteistä suunnitelmasta
 sekä muutamasta osa-alueen tarkennuksesta. Osa-aluesuunnitelmat tehtiin Asemakylästä, Maksniemestä,
 Simoniemestä ja Kantolanharjusta. 

 Kehityskuva jakautuu kahteen vaiheeseen: 2010-2020 ja 2020-2030.  Ensimmäisessä vaiheessa ydinvoimala
 rakentuu Simoon, toisessa vaiheessa Simossa on jo toimiva ydinvoimala ja 700 uutta asukasta. 

 Yleispiirteinen suunnitelma
 - 4-tie muutetaan ohituskaistatieksi, tärkeistä risteyksistä tehdään eritasoliittymiä ja merelle avataan näkymiä
 harkituista kohdista
 - suunnitelmassa esitettiin kaksoisraidevaraus, mikä auttaisi 4-tien raskaan liikenteen vähentämisessä
 - olevia palveluita kehitetään Asemakylällä ja Maksniemessä
 - teollisuus keskitetään Karsikkoon ydinvoimalan läheisyyteen
 - Simossa kehitetään myös vaihtoehtoisten energiamuotojen hyödyntämistä, kuten tuulivoima, energiapelto,
 ydinvoimalan lauhdeveden hyödynnys viljelyssä
 - matkailua kehitetään sekä Simoniemessä että Simonkylällä

 Asemakylä
 - Asemakylän liikennettä selkiytetään keskustan kiertävällä kehätiellä ja keskustan sisäistä liikennejärjestelyä
 selkiytetään monipuolistamalla tiehierarkiaa
 - keskustaa tiivistetään uudella pihapiirimäisellä asutuksella
 - rantaan ulottuva viherakseli muodostaa keskeisen virkistysalueen, uusi torialue sijoittuu kunnantalon
 kupeeseen
 - Helmin lounaskahvilaa laajennetaan matkakeskukseksi

 Maksniemi
 - Jouttijärven alueelle, vanhan kyläkeskustan läheisyyteen sijoittuu uusi asuinalue
 - Postinmäen aluetta tiivistetään ja palveluita kehitetään
 - Marostenmäen teollisuusalueen tilalle sijoitetaan kuljettajatontteja
 - läheinen Länsihiekan ranta-alue kehitetään paikallisten virkistysalueeksi
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 Simoniemi
 - muutamia uusia asuintontteja, joista osa isompia hevostontteja
 - matkailun solmukohta Simoniemen satama-alueelle: vierasvenesatama, uimarannan kunnostus, hotelli,
 majoitusmökkien laajennus
 - matkailupalvelujen kehittäminen palvelee myös paikallisia asukkaita

 Kantolanharju
 - Kantolanharjulle sijoittuu uusi omakotitaloalue, joka toteutetaan kahdessa vaiheessa, ensimmäiseen 
 vaiheeseen kuuluu mahdollinen asuntomessu-alue
 - alue tukeutuu uuteen tieyhteyteen, joka täydentää alueen tieverkkoa lenkiksi parantaen yhteyttä Asemakylälle
 - lähempänä merta sijaitsevat pienemmät tontit, kauempana rannasta tontit ovat suurempia
 - rannassa asukastupa ja uimaranta
 
3. Keskustelu
 Suunnitelmien pohjalta käytiin keskustelua. Opiskelijat saivat kiitosta ideoistaan. Asemakylän luonteen muutos ol
  positiivinen, mutta keskustelussa pohdittiin myös, voisiko ranta olla vieläkin julkisempi luonteeltaan. Simojoen
 tulviminen asettaa myös haasteita rantarakentamiselle. Maksniemen kyläkeskustan ja virkistysalueiden
 kehitystä pidettiin hyvänä. Jouttijärven asuinaluetta pidettiin myös positiivisena ideana, aluetta ei aiemmin ole 
 juuri asumismielessä tarkasteltu. Yleisesti tonttikokoja pidettiin kaikissa osa-aluesuunnitelmissa luontevina ja
 kilpailukykyisenä. Matkailukehitysideoita pidettiin hyvinä, joskin matkailurakentamista Simoniemen 
 suunnitelmassa pidettiin turhan tiiviinä. 

4.  Tilaisuuden lopetus
 Helka-Liisa Hentilä kiitti osallistujia keskustelusta ja Simon kuntaa sekä seurantaryhmää yhteistyöstä. Hentilä  
 lopetti tilaisuuden n. 19.30.
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Nettikysely opiskelijoiden asumistoiveista ja muuttohalukkuudesta 
Simoon

Henna Hintsala

Simon kunnassa on suunnitteilla useita isoja 
energiahankkeita, josta suurimpana ydinvoimahanke. Mikäli 
ydinvoimahanke toteutuu, sen vaikutukset ulottuvat laajalti 
maankäyttöön ja aiheuttaa sekä uutta suunnittelutarvetta että 
aiempien suunnitelmien päivittämistä. Kuntasuunnittelun 
kurssilla minun osaltani tehtävänä oli vuorovaikutuksen 
arviointi, jossa kohderyhmänä ovat uudet mahdolliset 
asukkaat. Toteutustapana oli opiskelijoille suunnattu 
nettikysely heidän asumistoiveistaan ja mahdollisesta 
muuttohalukkuudesta Simoon.

Kohderyhmän valinta

Pääasiallisena kohteena kohderyhmän valinnassa 
olivat opiskelijat, jotka voisivat koulutuksensa 
perusteella työskennellä ydinvoimalassa, tällaisina 
aloina näin ydinvoimatekniikan ja energiatekniikan 
lisäksi prosessi-, sähkö- ja konetekniikan. Esimerkiksi 
Olkiluodon ydinvoimalan Teollisuuden Voima Oyj:n 
(TVO) työntekijät koostuvat koulutukseltaan lähinnä 
ydinvoima-, laitos- ja käyttötekniikan osaajista (TVO 
2009: koulutus aihealueittain). Tästä sain vinkkiä, 
minkälaisille opiskelijoille voisin suunnata kyselyn. Vaikka 
ydinvoimalassa työskentelevillä voi olla muunkin kuin 
tekniikan alan koulutus, keskityn kuitenkin tekniikan alaan, 
koska se antaa koulutuksen useimmille ydinvoimalassa 
työskenteleville.

Koska Simo on Pohjois-Suomessa sijaitseva kunta, 
lähdin aluksi katsomaan Pohjois-Suomessa sijaitsevia 
koulutusohjelmia.  Monesti lähialueilla opiskelevat ovat 
todennäköisemmin niitä, jotka työllistyvät kuntaan, 
mikäli ydinvoimala ja muita energiahakkeita tulee. 
Oulusta mukaan otin Oulun yliopiston (OY) kone- ja 
prosessitekniikan ja Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) 
kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat. Kemissä sijaitseva 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (TOKEM) kone- ja 
tuotantotekniikan osasto on lähinnä Simon kuntaa, joten 
otin sen mukaan käsittelyyn.

Suomessa ydinenergia-alan korkeakouluinsinöörejä 
koulutetaan Teknillisessä korkeakoulussa ja 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Koin tärkeäksi 
valita ydinvoima- ja energiatekniikan opiskelijoita, koska 
he ovat niitä, jotka työllistyvät ydinvoimaloihin ja vastaaviin 
tehtäviin todennäköisimmin. Valitsin Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston (LUT), koska mielestäni pienemmällä 
paikkakunnalla jo opiskeltaessa asuvat voisivat olla 
valmiimpia muuttamaan Simoon. 

Kysely, kyselyn laadinta ja toteuttaminen

Päätin toteuttaa kyselyn nettikyselyn muodossa, koska 
saavutettavuus olisi hyvä, nuoret aikuiset osaavat käyttää 
nettiä hyvin ja vastaisivat mieluimmin nettimuodossa 
toteutettavaan kyselyyn. Tulokset saa myös helpommin 
muokattua valmiiseen Excel-muotoon.

Kyselyn laadinnassa tein aluksi pienen raakaversion, 
pohjautuen osittain Ruokamon, Vähäkankaan ja 
Ylösen (2008) tekemään Kittilän kultakaivoksen 
kaivoskoulutukseen osallistuvien asumistoiveet 
tutkimukseen, jossa tutkittiin muuttohalukkuutta Ranualle. 
Tämän jälkeen muut kurssilaiset antoivat ideoitansa 
miten kyselyä voisi parantaa. Itse laadittuani kysymykset, 
sain apua kyselyn teknisessä toteuttamisessa TOL: ilta, 
ja kysymysten lopullista ulkoasua piti hieman muokata 
nettikyselyformaattiin sopivammaksi (ks. kysely LIITE 
1). Nettikyselyn teossa käytimme Googlen documents -
kyselyä, jossa vastaukset sai suoraan Excel-formaattiin.

Voi sanoa, että kysely koostui lopullisesti kolmesta osasta, 
taustakysymykset, yleiset ihanteellista asuinympäristöä 
koskevat kysymykset ja Simoon kohdistuneet kysymykset. 
Taustakysymyksiä oli ainoastaan neljä: sukupuoli, ikä, 
korkeakoulu, ja missä tehtävässä kyseisessä koulussa on. 
Viimeksi mainittua kysyin, koska en voinut olettaa kaikkien 
vastaajien olevan opiskelijoita. Esimerkiksi nykyisen 
kotitalouden kokoa, tuloja tai siviilisäädyn kysymistä en 
pitänyt kyselyn kannalta oleellisena, koska kysely on 
tulevaisuuteen suuntaava.

TOKEM:in ja LUT:in osalta kysely toteutettiin niin, että 
löytämäni vastuuhenkilö laittoi saatteen opiskelijoille. 
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LUT:in opiskelijoille saate kyselyyn lähetettiin 10.8. LUT:
in sähköpostilistalla on noin 150 henkilöä. TOKEM:
in opiskelijoille lähti tietoa kyselystä 18.8. ja tieto oli 
sivustolla, jolla arvellaan olevan noin 1000 käyttäjää. OY:n 
prosessikillan sähköpostilistalle sain laitettua viestiä myös 
vastuuhenkilön avulla 6.8. ja kyseinen sähköpostilista 
käsittää 496 opiskelijaa. OAMK:ilta piti ensin saada 
teknillisen yksikön johtajan hyväksyntä eli tutkimuslupa, 
jonka jälkeen postitin saatteen neljään kone- ja 
tuotantotekniikan luokkakohtaiseen sähköpostiin 9.8., ja 
luokkakoot yhteenlaskettuna käsittää 65 henkilöä. Joten 
varmasti 711 henkilöä sai viestin sähköpostilla ja lisäksi 
TOKEM:in opiskelijat sivuston kautta. Joten maksimissaan 
kysely tavoitti 1711 henkilöä, mitä pidän erittäin 
epätodennäköisenä lähinnä kyselyn ajankohdasta (ennen 
koulujen alkua) riippuen. Kyselyyn pystyi vastaamaan 
kuukauden ajan 5.9.2010 asti ja vastauksia tuohon 
päivään mennessä oli 104, mikä tekisi vastausprosentiksi 
6 %. Kuitenkin, mikäli TOKEM:in vastaajat otetaan pois 
tarkastelusta, vastausprosentiksi muodostuisi 13,5 %.

En tehnyt muistutuskierrosta, koska arvelin, että en saisi 
paljoa enempää tuloksia, ja myös mielestäni 104 on jo 

hyvä määrä analyysin pohjaksi. Päivittäisten vastausten 
määrästä huomaa kuinka vastauksia tuli eniten parin 
päivän sisällä siitä kun kysely välitettiin eteenpäin (Kuvio 
1). Eli vastaajat aktivoituvat vastaamaan pian sen jälkeen 
kun he saivat linkin kyselyyn. 

 
Kyselyn tulokset

Vastaajien taustatiedot
Kyselyyn vastanneista miehiä oli enemmistö 64 henkilöä 
(61 %) ja naisia oli 40 henkilöä (38 %). Vastaajien keski-
ikä oli 25 vuotta. Suurin osa vastaajista näytti asettuvan 
22 ja 27 ikä vuoden väliin (kuvio 2). Vastaajia eniten oli 
Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta 43 henkilöä 
(41 %). Oulun Yliopistosta vastaajia oli 39 henkilöä (38 
%), Oulun seudun ammattikorkeakoulusta 15 henkilöä 
(14 %) ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta 8 henkilöä 
(8 %). Suurin osa vastaajista 87 % oli opiskelijoita (90 
henkilöä). Viisi opiskelijaa toimii myös muissa tehtävissä. 
Pelkästään tutkijoita oli 3 henkilöä, muita työntekijöitä 
kaksi ja jo valmistuneita yhdeksän.

Kuvio 1. Päivittäisten vastausten määrä. Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma.

palveluiden läheisyys ja saatavuus 55 väljyys 10
rauhallisuus 45 työpaikan läheisyys 9

luonto/luonnon läheisyys 34 oma piha/talo 8
hyvät liikenneyhteydet (tie, tietoliik.) 22 kevytliikenne 7

alueen ulkonäkö ja viihtyisyys 23 joukkoliikenne 5
mukavat naapurit/etäisyys 

naapureihin
18 lapsiystävällisyys 4

harrastusmahdollisuudet 17 keskustan läheisyys 3
hyvät (perus)palvelut 13 kaupunki 3
asumistyypin valinta/
asumiskustannukset

13 eloisa 2

ulkoilumahdollisuus 11

Kuvio 3. Ihanteellinen asuinympäristö avoimen 
kysymyksen maininnat.
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Ihanteellinen asuinympäristö- kysymykset
Aluksi pyysin vastaajia kuvaamaan muutamin sanoin 
ihanteellista asuinympäristöään (kysymys 5. LIITE 1). 
Kävin vastaukset läpi ja koska halusin nähdä esiintyykö 
vastauksissa samankaltaisuutta, laskin kuinka monta 
kertaa jokin asia mainitaan vastauksissa. Eniten 
mainintoja (55 kappaletta) keräsi palveluiden läheisyyteen 
ja saatavuuteen liittyvät seikat. Toiseksi eniten mainintoja 
(45) keräsi rauhallisuus ja kolmanneksi eniten (34 
kappaletta) erilaiset luontoon ja luonnon läheisyyteen 
liittyvät asiat. Yli kaksikymmentä mainintaa keräsivät hyvät 
liikenneyhteydet (22) ja erilaiset asuinalueen ulkonäköön ja 
viihtyisyyteen liittyvät seikat (23). Yli kymmenen mainintaa 
keräsi naapureihin liittyvät maininnat (mukavat naapurit 
tai naapureiden läheisyys), harrastusmahdollisuudet, 
hyvät palvelut (palvelujen laatu), asumistyypinvalinta/
asumiskustannukset, ulkoilumahdollisuudet ja väljyys. 
Eräs vastaaja kiteyttää hyvin ne maininnat, jotka toistuivat 
eniten kysymyksen vastuksissa:
”Rauhallinen alue, luontoa ympärillä, palvelut lähellä, 
hyvät kulkuyhteydet.” (Mies 26, OY).

Mieluisinta asumisväljyyttä pyrin kysymään kysymyksessä 
kuinka tiiviissä asuinympäristössä asut mieluiten ja annoin 
viisi vaihtoehtoa (6. LIITE 1). Ainoastaan kolme vastaajaa 
valitsi muu mikä kategorian, vastaten ”ei väliä” ja ”riippuu 
elämäntilanteesta”. Eniten vastaajia tuli kategoriaan isot 
tontit ja naapurit lähellä (39 % vastauksista). Tiiviimmät 

vaihtoehdot tiivis pientalo ja tiivis kerrostaloalue saivat 
yhteensä vain 15 mainintaa (15 % vastauksista). Kun taas 
väljemmät vaihtoehdot naapuri huutomatkan päässä ja 
erittäin väljästi rakennettu, ei naapureita lähellä, keräsivät 
mainintoja 28 ja 18 eli yhteensä 46 mainintaa (44 %).

Kysyin myös liikenneyhteyksiä, jotka vastaajat kokevat 
tärkeimmiksi asuinalueensa kannalta, johon pystyi 
kuudesta vaihtoehdosta valitsemaan yhden tai useamman 
vaihtoehdon (7. LIITE 1). Eniten mainintoja keräsi 
kevytliikenne 75 mainintaa, toiseksi eniten hyvät yhteydet 
autolla 72, ja kolmanneksi eniten hyvä julkinen liikenne 59 
mainintaa (kuvio 4).

Lasten kasvuympäristössä tärkeimpiä seikkoja kysyin 
antaen viisi vaihtoehtoa, josta vastaaja pystyi valitsemaan 
yhden tai useamman (8. LIITE 1). Kaikki vaihtoehdot, 
lukuun ottamatta muu mikä vaihtoehtoa saivat paljon 
kannatusta. Päiväkoti/koulu lähellä sai 73, naapurustossa 
muita lapsia 71, harrastusmahdollisuuksia riittävästi 67 ja 
luonnonläheisyys 54 mainintaa (kuvio 5).
 
Avoimena kysymyksenä kysyin mitä palveluita toivoisit 
asuinalueellesi (9. LIITE 1). Laskin minkä tyyppiset 
maininnat toistuivat useimmiten vastauksissa. 

Kuvio 4. Vastaajien mielestä tärkeimmät liikenneyhteydet. Kuvio 5. Lasten kasvuympäristössä tärkeimmät.

(ruoka)kauppa 72 apteekki 15
liikunta ja vapaa-ajan mahd. 30 kirjasto 14

koulu 25 peruspalvelut 13
terveydenhuolto 24 pankki 12

posti 21 ulkoliikuntamahd. 12
ravintola/pub/kahvila 17 päiväkoti 10

muut palvelut 17 kioski 7
muut kaupat 17 liikenneyhteydet 7

kuntosali 17 Alko 5

Kuvio 6. 
Halutuimmat palvelut omalle asuinalueelle -maininnat.
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Reilusti eniten mainintoja keräsi kauppa (elintarvike, 
päivittäistavara, ruoka tai vastaava) 72 mainintaa, 
muita kauppoja mainittiin 17 kertaa. Liikunta ja vapaa-
ajan mahdollisuuksien tärkeyden mainitsi 30 vastaajaa, 
erikseen laskettuna kuntosali keräsi 17 ja ulkoliikunta 
mahdollisuudet 12 mainintaa. Julkisista palveluista eniten 
mainintoja keräsivät koulu (25 mainintaa), terveydenhuolto 
(24) ja kirjasto (14). Peruspalvelu-sana esiintyi 13 kertaa 
(kuvio 5). 

Simoon kohdistuvat kysymykset

Simon kunta oli entuudestaan tuttu 34 vastaajista (33 
%) ja 70 vastaajalle (67 %) Simo ei ollut entuudestaan 
tuttu. Vastaajille kunta oli eniten tuttu ohikulkukuntana 
(13 mainintaa), sukulainen tai tuttava asuu kunnassa 6 
vastaajalla ja 5 vastaajaa oli asunut tai asuu paraikaa 
kunnassa ja viisi mainitsi Simon naapurikunnaksi. Viisi 
mainitsi tuntevansa kunnan mahdollisena ydinvoimalan 
sijoituspaikkana tai muuhun yleistietoon viitaten.

Jos saisit Simosta töitä, mihin kuntaan muuttaisit mieluiten, 
kysymykseen (12. LIITE 1) eniten vastauksia saivat Oulu 
(33 vastausta), En osaa sanoa (30) ja Simo (24). Niille, 
joille Simon kunta oli entuudestaan tuttu (34 henkilöä), 
valitsi 11 henkilöä Simon, 9 henkilöä Oulun ja 5 henkilöä 
Kemin ja 5 henkilöä valitsi jonkun muun kunnan. Mikäli 
Simon kunta ei ollut entuudestaan tuttu, eniten vastauksia 
keräsivät en osaa sanoa (26) ja Oulu (24). Simon valitsi 13 
vastaajaa (kuvio 7).

Kysyin myös miksi päätyi vastaamaan kyseisen kunnan 
(13. LIITE 1). Jotkut vastaajista olivat pohtineet valintaansa 
paljonkin. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten 
vastaaja päätyi valintaansa:

Oulu: ”Asuisin siellä mieluiten muutenkin valmistuttuani. 
Toisaalta tämä vaatisi alhaisen bensahinnan ja 120 
moottoritien tai esim. junaraiteen rakentamista. Saattaisin 
kuitenkin harkita myös esim. Iitä tai Simoa, sillä 
tulevaisuudessa esim. bensa kallistuu. Pakko myöntää, 
etten haluaisi asua 10km sisällä riskialueella, jossa säteily 
alkaa jo vaikuttaa esim. jälkikasvuun :) Mielellään ottaisin 
jopa sen yli 50 km välimatkaa.” (Mies 24 OY)

Kemi: ”Espoolaiselle olisi pienempi kynnys muuttaa Kemiin, 
josta löytyy enemmän palveluita, ravintoloita ym. Yksin 
asuva ei myöskään tarvitse isoa asuntoa, ja Kemissä on 
hyvin tarjolla edullisia yksiöitä ja kaksioita kerrostaloista. 
Myöhemmin, jos joku päivä perheellistyy, voisin hyvin 
kuvitella muuttavani Simoon.” (Nainen 23 LUT)

Merkittävää on ”en osaa sanoa” -vastauksen valitseminen 
kysymyksessä 12. Syynä tähän useimmiten oli se, 
ettei tunne aluetta ja välimatkoja kuntien välillä. Kuten 
esimerkiksi tässä vastauksessa:

”En ole tutustunut paikkakuntien välisiin välimatkoihin, 
mutta muuttaisin joko Simoon tai johonkin naapurikuntaan, 
sillä en halua joutua kulkemaan pitkää työmatkaa. Jos 
Simoon tulee ydinvoimalan myötä miellyttävä asuinalue 
ja hyvät palvelut, en näe syytä miksen voisi muuttaa 
Simoon.” (Nainen 24, LUT)

 Simon kunta entuudestaan tuttu 

kyllä ei yhteensä
en osaa sanoa 4 26 30

Kemi 5 4 9
Oulu 9 24 33
Simo 11 13 24

muu kunta 5 3 8
yhteensä 34 70 104

Kuvio 7. Valittu kunta ja onko Simo entuudestaan tuttu.

työpaikka, työpaikan läheisyys 24 harrastemahdollisuudet 6
palvelut 21 tontti ja asuntotarjonta 5

luonto/luonnon läheisyys 15 kunnan varallisuus 5
edullinen asuminen/halvat tontit 15 etäisyys suurempiin kaupunkeihin 5

rauhallisuus/viihtyvyys 13 alhainen veroprosentti 5
hyvät liikenneyhteydet 7 väljyys 1

pieni paikkakunta 6

Kuvio 8. Mitkä seikat tekisivät Simosta haluttavan 
asuinkunnan.
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Kysyin myös, mitkä ominaisuudet tekisivät Simosta 
haluttavan asuinkunnan verrattuna muihin kuntiin (14. 
LIITE 1). Tämänkin avoimen kysymyksen osalla tarkastelin 
mainintojen määriä ja laitoin kategorioihin. Kysymykseen 
vastasi 82 henkilöä, loput vastasivat tyhjää tai en osaa 
sanoa. Mainintoja eniten keräsi työpaikkaan ja työpaikan 
läheisyyteen liittyvät seikat (24). Mainintoja keräsivät 
myös palveluihin (21), luontoon ja luonnonläheisyyteen 
(15) ja asumisen edullisuuteen ja halpoihin tontteihin (15) 
liittyvät kommentit.

Yhdeksän seuraavan kysymyksen (15–23. LIITE 1) 
kohdalla pyrin selvittämään kuinka paljon mainitsemani 
ominaisuudet vaikuttaisivat Simon valintaan 
asuinkunnaksi. Asteikkona oli 5-portainen asteikko, jossa 
1= Ei lainkaan, 2= Vähän, 3= Vaikea sanoa, 4= Jonkin 
verran, 5 = Paljon. Ominaisuudet tarkastelun alla olivat: 
perinnemaalaismaisema, rauhallinen elinympäristö, 
edulliset tontit, työpaikan sijaitseminen paikkakunnalla, isot 
tontit, asuinalueen luonnonläheisyys, peruspalveluiden 
läheisyys, vesistön läheisyys ja julkisen liikenteen hyvät 
järjestelyt.

Perinnemaalaismaisema jakoi mielipiteet, ja mainintoja 
löytyi monia joka luokassa. Rauhallisen elinympäristön 

osalla luokat 4 ja 5 korostuivat, mikä nousi esille jo aiemmin 
ihanteellisen asuinympäristön kohdalla. Edulliset tontit 
olivat tärkeitä, mutta tontin koon suhteen oli enemmän 
hajontaa. Työpaikan sijainti kunnassa on tärkeää, 83 % 
koki sen vaikuttavan jonkin verran tai koki sen tärkeäksi. Jo 
aiemmissa kysymyksissä nousseet palveluiden läheisyys 
ja luonnonläheisyys ovat tärkeitä ominaisuuksia Simon 
valinnassa. Vesistön läheisyys ja hyvät julkisen liikenteen 
järjestely ominaisuudet saivat enemmän hajontaa luokkien 
välille (kuvio 9).

Seuraavat kysymykset (24–30. LIITE 1) koskivat 
mieluisinta asumismuotoa ja asunnon sijaintia, jos 
muuttaisit Simoon. Asunnon omistusmuodosta eniten 
kannatusta sai omistusasuminen 88 % vastauksista (92 
vastausta) ja vuokra-asuminen 12 % (12 vastausta). 
Asumistyypeistä suurin osa (71 %) valitsi omakotitalon (74 
vastausta). Toiseksi eniten vastaajat valitsivat rivitalon 16 
% (17 vastausta), paritalon valitsivat 5, pienkerrostalon 5 
ja jonkun muun 4 henkilöä. Kuntakeskuksessa asuisi 24 % 

Perinnemaalaismaisema                            Rauhallinen elinympäristö                                Edulliset tontit

  Työpaikan sijainti paikkakunnalla                                   Isot tontit                   Asuinalueen luonnonläheisyys

     Peruspalveluiden läheisyys                         Vesistön läheisyys                   Julkisen liikenteen hyvät järjestelyt

Kuvio 9. Missä määrin yhdeksän ominaisuutta vaikuttaa 
Simon valintaan vastaukset (1-5, jossa 1=ei lainkaan,  
2= vähän, 3= vaikea sanoa, 4=jonkin verran ja 5=paljon).
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vastaajista, 62 % asuisi mieluiten muulla taajama-alueella ja 
14 % haja-asutusalueella. Vastaukset tähän kysymykseen 
ovat mielestäni hyvin yhtenäisiä kysymykseen kuinka 
väljästi asun mieluiten, jossa isot tontit ja läheiset naapurit 
oli eniten vastauksia saanut kategoria.

Vaikka suurin osa haluaa asua muulla taajama-alueella, 
on halua asua lähellä kuntakeskusta, 88 % vastaajista 
halusi asua alle 10 kilometrin päässä kuntakeskuksesta. 
Yksittäinen kategoria, joka sai suurimman osan 
vastauksista, oli 2-4 kilometriä, joka keräsi 50 mainintaa 
(48 %) (kuvio 10). Halutuin asuinetäisyys ydinvoimalasta 
on 5-10 kilometriä (28 vastaajaa), toiseksi eniten (24) 
vastauksia keräsi yli 30 kilometriä ja kolmanneksi eniten 
luokka 11–15 kilometriä (18) (Kuvio 11).

Halutun tontin koko kysymyksessä (30. LIITE 1), yhtä 
kategoriaa lukuun ottamatta kaikki kategoriat saivat yli 
10 % vastauksista. Kategoria 1000–1500 m2 sai 18 
% vastauksista ja yli 2500 m2 sai 17 % vastauksista. 
Kuitenkin suurin osa (25 %) vastaajista ei osannut sanoa 
haluamansa tontin kokoa (kuvio 12). Halutun asunnon 
kokoa neliömetreinä kysyin avoimena kysymyksenä 
(29. LIITE 1). Käytyäni läpi vastaukset eniten yksittäisiä 
mainintoja keräsi 150 (17 mainintaa) ja 100 (11) neliömetriä. 
Laitoin maininnat myös viiteen eri luokkaan: 60 tai alle, 

31–99, 100–149, 150–249 ja yli 250 neliömetriä. Eniten 
havaintoja (34 mainintaa) tuli 150–249 luokkaan (kuvio 
13).

Lopuksi kysyin, että jos vastaaja muuttaisi Simoon mitä 
muuta hän elinympäristöltään toivoisi (31. LIITE 1). 
Sain kysymykseen 34 vastausta. Palveluihin liittyviä 
kommentteja oli 11 kappaletta, yhteisöllisyyteen liittyviä 
11, asuinympäristöön ja rakentamiseen liittyviä 7, 
vaikuttamiseen liittyviä 6, ydinvoimakannanottoja oli 
3 ja muita mainintoja 2. Palveluihin liittyvät maininnat 
koskivat lähinnä peruspalveluita ja hyviä harrastus ja 
ulkoilumahdollisuuksia. Yhteisöllisyyteen liittyvät maininnat 
koskivat lähinnä uusien asukkaiden hyvää vastaanottoa ja 
sitä, että samantyyppisiä ihmisiä asuisi samalla alueella. 
Asuinympäristöä ja sen rakentamista koskevat maininnat 
koskivat muun muassa asuinalueiden rauhallisuutta ja sitä, 
että asuinalueet rakennettaisiin ympäristöystävällisesti ja 
ei liian tiiviisti. Vaikuttamisen osalta vastaajat halusivat 
muun muassa asukkaiden mielipiteiden huomioimista. 
Ydinvoimaa koskevat kommentit liittyivät myönteisyyteen 
ja vastustukseen.

Vastaajilla riitti ideoita Simon kehittämiseksi ja sen 
houkuttelevuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi:

Kuvio 10. Kuinka lähellä kuntakeskusta haluaisi asua 
kilometreinä. Kuvio 11. Haluttu etäisyys ydinvoimalasta kilometreinä.

Kuvio 12. Halutun tontin koko neliömetreinä. Kuvio 13. Halutun asunnon koko neliömetreinä.
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- ”Toivoisin, ettei kuntakeskusta tai muutakaan aluetta 
rakennettaisi pihalle, vaan pysyttäisiin kauniissa omakoti-, 
rivi- tai paritalorakentamisessa.” (Nainen, 23 LUT)
- ”Voimayhtiön järjestämät ilmaiset työmatkakuljetukset.” 
(Nainen, 24 LUT)

Lähteet:
- Ruokamo, O., Vähäkangas, K. & Ylönen, L. (2008). 
Kittilän kultakaivoksen kaivoskoulutukseen osallistuvien 

asumistoiveet. Teoksessa: Hentilä, H-L., Suikkari R. 
& Leiviskä, T. Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja 
elinympäristön laatu (KaSuKat): Tapaus Ranua. Oulun 
Yliopiston Arkkitehtuurin osaston julkaisuja C 120. 
Multiprint Oy, Oulu.
- TVO 2009 Koulutus aihealueittain vuonna 2009 (TVO). 
< http://www.olkiluoto4.fi /www/page/ol4_vahvaa_
osaamista/>  Kysely asumistoiveista ja mahdollisesta 
muuttohalukkuudesta Simoon                                        

Kysely asumistoiveista ja mahdollisesta muuttohalukkuudesta Simoon                               Liite 1

Hyvä vastaaja, Simon kuntaan on suunnitteilla energiahankkeita, niistä suurimpana ydinvoiman rakentaminen. Mikäli 
ydinvoimahanke toteutuu, sen vaikutukset ulottuvat laajalti maankäyttöön ja suunnittelutarpeeseen. Tämän kyselyn 
tavoitteena on tuoda mahdollisten tulevien ydinvoimalan työntekijöiden asumistoiveet Simon kunnan maankäytön 
suunnittelun tueksi ja siten edistää hyvän elinympäristön suunnittelua. Kysely on osa Simon kunnan kanssa yhteistyössä 
toteutettavaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kuntasuunnittelun kurssia. Yksittäisten vastaajien tiedot eivät tule 
tutkimusraportissa ilmi siten, että vastaaja olisi tunnistettavissa. Kyselyyn kirjoitetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

1. Sukupuoli
 Mies
 Nainen

2. Ikä ___

3. Korkeakoulu, jossa opiskelet/opiskelit tai olet töissä
 Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu
 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
 Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu
 Oulun Yliopisto

4. Olen kyseisessä korkeakoulussa:
 Opiskelija
 Tutkija
 Muu työntekijä
 Jo valmistunut
 Muu, mikä? 

5. Kuvaile muutamin sanoin, mitkä asiat tekevät sinun mielestäsi ihanteellisen asuinympäristön?

6. Kuinka tiiviissä asuinympäristössä asut mieluiten?
 Erittäin väljästi rakennettu, ei naapureita lähellä
 Naapuri huutomatkan päässä
 Isot tontit ja naapurit lähellä
 Tiivis pientaloalue
 Tiivis kerrostaloalue
 Muu, mikä? 

7. Mitkä liikenneyhteydet koet sinun kannalta tärkeimmiksi? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.
 Hyvä julkinen: alle muutama sata metriä lähimmälle bussipysäkille
 Hyvät yhteydet autolla
 Junayhteys
 Kävely/pyöräily: hyvin järjestetty kevyt liikenne
 Helppokulkuisuus moottoripyörällä/mopolla/skootterilla tai muulla vastaavalla
 Muu, mikä? 
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8. Mitkä asiat koet tärkeimmäksi hyvässä kasvuympäristössä lapsille? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.
 Päiväkoti/koulu lähellä
 Naapurustossa muita lapsia
 Harrastusmahdollisuuksia riittävästi
 Luonnonläheisyys
 Muu, mikä? 

9. Mitä palveluja toivot asuinalueellesi?

10. Onko Simon kunta entuudestaan tuttu?
 Ei
 Kyllä

11. Jos Simon kunta on sinulle entuudestaan tuttu, niin mistä yhteydestä? 

12. Jos saisit Simosta töitä, mihin seuraavista kunnista muuttaisit mieluiten
 Simo
 Kemi
 Tornio
 Oulu
 Ranua
 En osaa sanoa
 Muu, mikä? 

13. Miksi valitsit kyseisen kunnan?

14. Mitkä ominaisuudet tekisivät Simosta haluttavan asuinkunnan verrattuna muihin kuntiin?

15. Missä määrin seuraava ominaisuus vaikuttaisi Simon valintaan asuinkunnaksi? (1= Ei lainkaan, 2= Vähän, 3= Vaikea 
sanoa, 4= Jonkin verran, 5 = Paljon) Perinnemaalaismaisema
 1 2 3 4 5 
           
16. Missä määrin seuraava ominaisuus vaikuttaisi Simon valintaan asuinkunnaksi? Rauhallinen elinympäristö
 1 2 3 4 5 
           
17. Missä määrin seuraava ominaisuus vaikuttaisi Simon valintaan asuinkunnaksi? Edulliset tontit
 1 2 3 4 5 
           
18. Missä määrin seuraava ominaisuus vaikuttaisi Simon valintaan asuinkunnaksi? Työpaikan sijainti paikkakunnalla
 1 2 3 4 5 
           
19. Missä määrin seuraava ominaisuus vaikuttaisi Simon valintaan asuinkunnaksi? Isot tontit
 1 2 3 4 5 
           
20. Missä määrin seuraava ominaisuus vaikuttaisi Simon valintaan asuinkunnaksi? Asuinalueen luonnonläheisyys
 1 2 3 4 5 
           
21. Missä määrin seuraava ominaisuus vaikuttaisi Simon valintaan asuinkunnaksi? Peruspalveluiden läheisyys
 1 2 3 4 5 
           
22. Missä määrin seuraava ominaisuus vaikuttaisi Simon valintaan asuinkunnaksi? Vesistön läheisyys
 1 2 3 4 5 
           
23. Missä määrin seuraava ominaisuus vaikuttaisi Simon valintaan asuinkunnaksi? Julkisen liikenteen hyvät järjestelyt
 1 2 3 4 5 



77

           

24. Jos muuttaisit Simoon, asuisitko mieluiten
 omistusasunnossa
 vuokra-asunnossa
 Muu, mikä? 

25. Minkä asumistyypin valitsisit, jos muuttaisit Simoon? 
 omakotitalo
 paritalo
 rivitalo
 pienkerrostalo
 Muu, mikä? 

26. Millaisella alueella Simossa haluaisit asua?
 kuntakeskuksessa
 muulla taajama-alueella
 haja-asutus alueella

27. Jos muuttaisit Simoon, kuinka kaukana haluaisit asua kuntakeskuksesta (km)?
 alle 2 km
 2-4 km
 5-9 km
 10-15 km
 16-30 km
 yli 30 km
 en osaa sanoa

28. Jos muuttaisit Simoon, kuinka kaukana haluaisit asua ydinvoimalasta (km)?
 alle 5 km
 5-10
 11-15
 16-20
 21-30
 yli 30 km
 en osaa sanoa

29. Jos muuttaisit Simoon, kuinka suuren asunnon haluaisit (huoneiston pinta-ala neliömetreinä) ?___ 

30. Jos muuttaisit Simoon omakotitaloon, minkä kokoisen tontin haluaisit?
 alle 500 m2
 500-1000 m2
 1000-1500 m2
 1500-2000 m2
 2000-2500 m2
 yli 2500 m2
 en osaa sanoa

31. Jos muuttaisit Simoon, mitä muuta toivoisit elinympäristöltäsi? 
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Lasten osallistaminen

Osallistamisen lähtökohdat

Lähtiessäni mukaan Yhdyskuntasuunnittelun 
erikoiskurssille elokuussa 2010, olivat työn lähtökohdat jo 
selvillä. Kesän aikana seurantaryhmältä kerätyn aineiston 
rinnalle haluttiin lasten ja heidän vanhempien näkemyksiä 
Simosta. Tehtäväni oli suunnitella ja toteuttaa projekti, 
jolla saataisiin lasten ääni kuuluviin. Työ on toteutettu 
yhteistyössä Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen 
laitoksen kanssa.

Lapset Simossa

Simon kunnan 4-tien varressa oleva osa muodostuu 
neljästä kylästä. Simojokivarressa Asemakylällä 
sijaitsevassa Simon koulussa on vuosiluokkia 
ensimmäisestä yhdeksänteen ja oppilaita yhteensä 255 
(Simo 2010a). Lisäksi Maksniemessä sijaitsee koulu, jossa 
opetusta tarjotaan ensimmäisestä kuudenteen luokka-
asteeseen (Simo 2010b). Simoniemessä ja Simonkylällä 
ei kouluja ole. Simon koulun ja Maksniemen koulujen 
välinen etäisyys on noin 15 kilometriä. Näiden koulujen 
väliin, joskin etelämmäksi rannan tuntumaan, sijoittuvat 
Simoniemi ja Simonkylä.

Vuoden 2009 viimeisenä päivänä Simon kunnassa oli 
3496 asukasta (Kunnat.net 2010a). Simon kunnassa 0–6 
-vuotiaita oli samana ajankohtana 7,3 % (256 henkilöä), ja 
7–14 -vuotiaita 10,3 % (361 henkilöä) kunnan asukkaista 
(Kunnat.net 2010b). Koko maassa vastaavana ajankohtana 
7–14 -vuotiaita oli 8,9 %. Simossa on siis koko maan 
keskiarvoon verrattuna hiukan enemmän kouluikäisiä.

Välineet lasten osallistamiseen

Lasten näkemyksiä Simon kunnasta kerättiin 
Tietojenkäsittelytieteen laitoksen lainaamien Kerro 
Tarina -sovelluksella varustettujen kamerakännyköiden 
avulla. Kyseisillä kännyköillä on mahdollista ottaa 
valokuvia, kuvata videoita, nauhoittaa puhetta sekä liittää 
kirjoitettuja kommentteja kuviin ja videoihin. Käytetyissä 

kamerakännyköissä on gps-paikannin, joten kuvat ja tarinat 
voidaan paikantaa kohtaan, joissa ne on otettu. Puhelin 
voi niin haluttaessa lähettää tallennetut tarinat suoraan 
tietokantaan, josta niitä voidaan katsoa WebMapMedia -
sovelluksen avulla Internetissä.

Aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus

Marketta Kyttä kertoo väitöskirjassaan (2003, 80), kuinka 
lapsen ja vanhemman näkemykset sekä ympäristön 
havainnointi liittyvät erottamattomasti toisiinsa, varsinkin 
lapsen ollessa pieni. Lapsen vanhemmille on suuri 
haaste tuntea ja tietää kuinka lapsi kokee ja havainnoi 
ympäristöään. Kuinka esimerkiksi voi suojella lastaan 
loukkaamasta itseään, jos ei ymmärrä miten tämä kokee 
vaaran tai vaarattomuuden? (Kyttä 2003, 80)

Olemassa olevien lapsille potentiaalisten tarjoumien 
joukosta voidaan nähdä eri tavalla säädeltyjä tapoja 
havainnoida ympäristöä. Vanhemmat voivat paitsi tukea 
tarjoumien toteutumista, mutta myös aktiivisesti vastustaa 
sitä rajoittamalla toimintaa. Näin voi käydä esimerkiksi 
leikkipuistossa, kun vanhempi joutuu rajoittamaan 
lapsensa leikkimistä tarjotuilla leikkivälineillä, jotta 
toisetkin lapset saavat oman vuoronsa mukaisesti nauttia 
mahdollisuuksista. Tuettujen ja rajoitettujen tarjoumien 
lisäksi voidaan havaita niin kutsuttu vapaan toiminnan 
alue, jossa yksilö on itsenäisesti havainnut, hyödyntänyt 
tai muovannut tarjouman itselleen sopivaksi. Erilaiset 
tarjoumien havainnoinnin ja toteutumien tavat eivät ole 
kuitenkaan yksiselitteisesti toisistaan erillään, vaan aina 
niiden väliltä löytyy myös jonkin asteista päällekkäisyyttä. 
(Kyttä 2003, 81–83) Myös negatiiviset kokemukset liittyvät 
näihin samoihin vapaan, tuetun ja rajoitetun toiminnan 
alueisiin. (Kyttä 2003, 85)

Etenkin lapset voivat yrittää murtaa vapaan toiminnan alueen 
rajoja. Moore (1986) onkin havainnut, että lapset usein 
suosivat paikkoja, jotka eivät ole heidän vanhempiensa 
hallinnassa. Vapaan toiminnan alue yhdessä rajoitetun 
ja tuetun toiminnan kanssa muodostavat lähikehityksen 
alueen, eli alueen, jossa lapsen oppiminen ja kehitys 
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tapahtuu. Tästä voidaan vielä erottaa yksilön kehitystaso 
sekä olemassa oleva potentiaalisen kehityksen taso, 
johon päästään mikäli lasta ohjataan ja tuetaan osaavien 
ihmisten toimesta. (Kyttä 2003, 83)

Edellä mainitut seikat tulisi huomioida osallistuvassa 
suunnittelussa. On erittäin tärkeää, että olemassa 
olevat ja toivotut tarjoumat pystytään identifioimaan 
suunnitteluvaiheessa, jotta saadaan luotua mahdollisimman 
hyvin kehitystä tukeva ympäristö lapselle. (Kyttä 2003, 
84)

Tutkimusasetelma

Lasten osallistaminen -tehtävän tärkeimpänä tavoitteena 
on kerätä Kuntasuunnittelun kurssia varten lasten 
ja heidän perheidensä näkemyksiä Simosta. Tämän 
lisäksi on tärkeää havainnoida lasten kiinnostusta ja 
mahdollisuuksia suunnitteluprosessiin osallistumiseen, 
sekä kerätä ideoita, jolla lapset saa osallistumaan.

Aineiston keruu

Aikataulu
Erikoiskurssi alkoi tiiviillä aikataululla, sillä alle viikon sisällä 
tehtävän saamisesta oli tavoitteena päästä kertomaan 
koululle projektista. Kohderyhmäksi oli jo tehtävänannossa 
rajattu 11–13 -vuotiaat koululaiset perheineen. Rajauksen 
työn ohjaajat perustelivat sillä, että aiempien kokemusten 
perusteella hiukan vanhempia lapsia on ollut haastava 
innostaa osallistumaan, ja nuoremmat taasen saattavat 
kokea kännykkäsovelluksen käytön hankalaksi.

Erikoiskurssityön tärkeänä osana on esitietojen keräys 
syksyn 2010 Kuntasuunnittelun kurssia varten. Tästä syystä 
vierailu koululla oli tavoitteena tehdä mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, mieluiten jo viikolla 34. Seuraavalla 
viikolla tutkimukseen ilmoittautuneille perheille järjestettiin 
Kerro Tarina -sovellukseen perehdyttävä tilaisuus ja heillä 
oli hieman alle viikko aikaa tallentaa haluamansa materiaali. 
Viikon 36 maanantaina järjestettiin palautetilaisuus ja pieni 
haastattelu, sekä puhelinten palautus.

Valmistelu

Kouluvierailun järjestämiseksi otin puhelimitse yhteyttä 
Simon koulun rehtori-koulutoimenjohtaja Kari Kunnariin 
maanantaina 23.8.2010. Keskustelussa sovimme 
vierailusta neljännen ja viidennen luokka-asteen 
oppitunneilla 26.8. kello 11.30 alkaen.

Kouluvierailua varten laadin tiedotteen sekä oppilaille 
(Liite 1) että heidän vanhemmilleen (Liite 2). Kyseisistä 
tiedotteista käy ilmi tutkimuksen perustiedot ja sen 

kulku. Sekä info- että palautetilaisuuden aika on 
mainittu. Lisäksi ilmoittautumisia ja lisätietoja varten 
on osoitettu puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Myös 
Kuntasuunnittelun kurssin nettisivujen osoite on mainittu. 
Tiedotteiden laadinnassa sekä muissa käytännön 
järjestelyissä ovat minua auttaneet työn ohjaajien Helka-
Liisa Hentilän ja Risto Suikkarin lisäksi tutkija Antti Juustila 
ja Saana Tauriainen tietojenkäsittelytieteen laitokselta 
sekä tohtorikoulutettava Leena Soudunsaari arkkitehtuurin 
osastolta.

Vierailu Simon koululla

Simon koulun kahdessa luokassa vierailin yhdessä 
tietojenkäsittelytieteen laitoksen tutkijan Antti Juustilan 
kanssa, joka kertoi erityisesti Kerro Tarina -sovelluksesta ja 
muusta teknisestä puolesta. Vierailu aloitettiin viidennestä 
luokasta, jolla kunnan nettisivujen mukaan opiskelee 14 
oppilasta. Luokka kuunteli noin viisi minuuttia kestäneen 
esittelyn kiinnostuneena ja innokkaimmat supisivat 
keskenään. Yksi oppilaista rohkeni lopuksi esittää 
kysymyksen.

Neljännen luokan vierailun alkamista odotimme hetken 
aikaa, sillä vierailun kanssa samaan ajankohtaan ajoittui 
luokkakuvaukset. Oppilaiden, joita on kunnan nettisivujen 
mukaan 23, saavuttua luokkaan pidimme saman esityksen 
kuin viidennellekin vuosiluokalle. Neljännen luokan 
oppilaat vaikuttivat hiukan aremmilta, vaikka kuuntelivat 
innostuneina. Yhteensä tiedotteet jaettiin 35 oppilaalle, 
joista 34 oli luokissa esityksen aikaan paikalla. Lisäksi 
koulun rehtori ja kyseisten luokkien opettajat saivat omat 
kappaleensa.

Kokonaisuudessaan vierailu sujui hyvin. Oppilaat 
vaikuttivat kiinnostuneilta ja innostuneilta erityisesti 
kännykkäsovelluksesta ja kuvaamisesta.

Koulussa oppilaille jaetussa tiedotteessa oli kerrottu 
ilmoittautumisajan päättyvän tiistaihin 31.8. Maanantai-
iltana 30.8. otin Simon koulun rehtori-koulutoimenjohtajaan 
uudelleen yhteyttä ja pyysin häntä tiedottamaan oppilaille 
esimerkiksi opettajien kautta, että mukaan tutkimukseen 
mahtuu yhä. Vielä kyseisenä iltana sain mahdollisuuden 
laatia sähköpostiviestin, jonka sisällön Kunnari ohjasi 
kyseisten oppilaiden vanhemmille Wilma -kanavan kautta. 
Viestissä muistutettiin tutkimuksesta ja kerrottiin, että vielä 
etsitään innokkaita osallistujia ja mukaan pääsee myös 
tulemalle paikalle info-tilaisuuteen.

Osallistuvien perheiden opastus

Infotilaisuuden Simon koululla pitivät kanssani tutkija 
Antti Juustila ja Saana Tauriainen tietojenkäsittelytieteen 
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laitokselta. Puhelinten lainaus ja käytön opastuksen 
ajankohdaksi oli valittu keskiviikko 1.9. kello 18.00. 
Saavuimme koululle hyvissä ajoin ja valmistelimme atk-
luokan opastusta varten valmiiksi. Paikalle saapuivat 
mukaan ilmoittautuneet lapsi ja hänen vanhempi. Muita 
osallistujia ei paikalle ilmaantunut.

Osallistujille kerrottiin laajemmin Kuntis -kurssista 
sekä PUDAS -hankkeesta, jonka puitteissa pyritään 
kehittämään uusia osallistumista ja suunnittelua tukevia 
tekniikoita. Tämän jälkeen perheelle annettiin tutkimukseen 
suostumispaperit mukaan allekirjoitettaviksi. Juustila 
perehdytti perheen Kerro tarina -sovelluksen käyttöön ja 
ominaisuuksiin, joita myös yhdessä kokeiltiin. Perheelle 
annettiin puhelimen lisäksi mukaan kirjalliset ohjeet 
kyseisen puhelimen ja sovelluksen käytöstä.

Perheen mielipidettä heidän tallentamien tarinoiden 
julkisuuteen kysyttäessä, sekä lapsen että vanhemman 
selkeä kanta oli, että ne voidaan julkaista Kuntis -
kotisivuilla seurantaryhmän kommenttien tavoin omalla 
tasollaan. Vaihtoehtona oli tarinoiden näkyminen 
pelkästään suunnittelijoille. Perhe oli tietoinen, että he ovat 
todennäköisesti ainoa tutkimukseen osallistuva perhe.
Perhe sai mukaansa paperin, jossa kerrotaan 
osallistumisesta, ja painotetaan omakohtaisen 
näkemyksen tärkeyttä. Lisäksi paperiin (Liite 3) on listattuna 
joitakin apukysymyksiä, jotta tarinoiden kerääminen olisi 
mahdollisimman helppoa ja aloittaminen vaivatonta.

Aineiston kerääminen

Tutkimukseen osallistuneella perheellä oli tutkimuksen 
aikataulun puolesta mahdollisuus kerätä ja tallentaa 
haluamaansa materiaalin alkaen infotilaisuudesta 1.9. 
ja päättyen palautetilaisuuteen 6.9. Tavoitteena jo 
suunnitteluvaiheessa oli, että osallistujilla on mahdollisuus 
aineiston keräämiseen sekä arkipäivinä että viikonloppuna, 
jolloin suurimmalla todennäköisyydellä sopiva aika 
tarinoiden tallentamiselle löytyy.

Palautekeskustelu Simossa

Ennen puhelinten palautustilaisuutta maanantaina 6.9. 
pohdimme Antti Juustilan kanssa kysymyksiä, joita 
halusimme tutkimukseen osallistuneelta perheeltä kysyä. 
Kysymykset liittyivät sekä merkittyihin paikkoihin, niiden 
merkitsemiseen liittyviin tilanteisiin ja ajankäyttöön että 
sovelluksen ja puhelimen käyttöön.

Palautetilaisuuteen kului aikaa alle puoli tuntia. 
Haastattelussa kävi ilmi, että lapsi oli innostunut 
osallistumaan. Perheen vanhempi kertoi saaneensa tietoa 
tutkimuksesta jo aiemmin sähköpostitse, mikä varmasti 

osittain vaikutti kiinnostukseen tutkimusta kohtaan. Perhe 
kertoi puhelimen käytön, ja tarinoiden keräämisen olleen 
kokonaisuudessaan mukava kokemus.

Tulokset

Kertomisen tavat
KerroTarina -sovelluksella on mahdollista tallentaa puhetta, 
kuvia ja videoita. Näiden lisäksi on mahdollista liittää 
tarinaan otsikko ja tekstiä. Perheen tarinat muodostuvat 
kuvasta sekä kuvaa selventävästä tekstistä. Haastattelussa 
perhe arvioi, että kyseinen tarinankerrontatapa oli heille 
helpoin ja mielekkäin. Toisaalta haastattelussa kävi ilmi, 
että esimerkiksi video ei olisi tuonut kuvaan lisäarvoa yhtä 
kuvaa lukuun ottamatta.

Kuvat ja kommentit
Perheen merkitsemät paikat tarinoineen sijoittuvat 
Simon Asemakylän ja Simojokivarren alueelle. Perheen 
merkitsemiä paikkoja on yhteensä kuusi. Merkityt 
paikat sijaitsevat Simojoen suuntaisesti Asemakylän ja 
Simonkylän välillä. Pohjoisimman ja eteläisimmän merkityn 
paikan välinen matka on autolla kuljettavaa tietä pitkin noin 
seitsemän kilometriä. Haastattelussa perheen vanhempi 
kertoi heidän liikkuneen osaan paikoista autolla.

Kuudesta perheen ottamasta kuvasta kaksi oli vanhemman 
valitsemia kohteita, ja neljässä kohteessa kertojana oli 
lapsi tai lapsi ja vanhempi yhdessä. Yhteisissä kohteissa 
osallistuva lapsi päätti mitä kuvattiin ja millainen teksti 
kuvaan liitettiin. Kuvattavia kohteita suunniteltiin perheen 
mukaan jo ennen varsinaista kuvaustilannetta. Osalla 
kuvauskerroista oli mukana myös osallistuvan lapsen 
nuorempi sisarus. Tarinoita on kerrottu neljänä eri 
päivänä.

KerroTarina -sovelluksella paikan voi merkitä vihreällä, 
keltaisella sekä punaisella kuviolla, joista vihreä on 
hymyilevä ympyrä, keltainen neutraali ja punainen vihaisen 
näköinen ympyrä. Perheen merkitsemistä paikoista kolme 
oli merkitty vihreiksi, kaksi keltaisiksi ja yksi oli punainen.

Kolme vihreällä kuvakkeella merkittyä tarinaa ovat 
merkitsijöilleen tärkeitä ja tuttuja paikkoja. Kuvissa on 
nähtävissä leikkipuisto (Kuva 1), polku Simojokivarresta 
sekä Museotien päättyminen jokivarteen. Tekstistä käy 
ilmi, että perhe tai sen jäsenet käyttävät näitä paikkoja 
mielellään, ja paikkoihin liittyy funktio. Merkityissä 
paikoissa voi siis käydä katsomassa keväisin jäiden 
lähtöä, tai käydä rauhallisella kävelyretkellä.

”Täällä on kiva kokoontua yhdessä leikkimään mutta 
osa välineistä pitäisi uusia ja olisi kiva jos ei olisi 
muurahaispesiä.”
Perheen tarinasta käy hyvin ilmi, kuinka yhdessä 
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tärkeässä paikassa, kuten leikkipuistossa, on läsnä 
kaikki eri tarjoumien toteutumisen muodot. Leikkipuiston 
välineet houkuttelevat ja kannustavat lasta leikkimään ja 
kokemaan asioita. Turvallisessa puistossa lasten voidaan 
antaa myös tutkia aluetta täysin itsenäisesti. Toisaalta 
kommentista käy ilmi, että osa välineistöstä on huonossa 
kunnossa ja että alueella on muurahaispesiä, jolloin 
vanhemman on valvottava ja mahdollisesti rajoitettava 
lasten toimintaa alueella.

Kaksi keltaisella kuvakkeella merkittyä paikkaa osoittavat 
kehityskohdan ja vaarallisen paikan. Jokivarren torialueen 
kerrotaan olevan hienolla paikalla, mutta vaativan 

kehitystä. Torialueesta otettu kuva korostaa tyhjää ja 
laajaa asfalttikenttää. Tori on myös tekstin mukaan 
vaikeasti saavutettava. Vaarallisessa paikassa otetaan 
myös kantaa liikennejärjestelyihin. Kuvassa 2 on Simon 
koulun läheisyydessä oleva risteys. Kuvasta selviää, että 
T-risteystä lähestytään alamäkeen ja tien molemmilla 
puolilla on korkeat penkereet sekä puustoa näköesteenä. 
Tekstistä käy ilmi, että sekä lapsi että vanhempi pitävät 
risteystä vaarallisena.

Vaarallinen risteys koulun lähistöllä varmasti aiheuttaa 
huolta vanhempien keskuudessa lasten turvallisuudesta. 
Koulumatkoilla vanhemmat eivät voi tietenkään lapsia 

Kuva 1. 
Perheen ottama kuva 
leikkipuistosta. 1.9.2010.

Kuva 2. 
Perheen ottama kuva 
risteyksestä. 5.9.2010.
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valvoa, ja vanhemman onkin luotettava lapsensa kykyyn 
liikkua liikenteessä turvallisesti. Tämä edellyttää sitä, 
että vanhemman on tiedettävä kuinka hänen lapsensa 
ajattelee, kuten Kyttä väitöskirjassaan (2003, 80) kertoo. 
Osaako lapsi itse ajatella, että risteys on etenkin talviaikaan 
vaarallinen? Vai onko vanhemman opetettava lapselleen 
jokainen vaarallinen paikka erikseen, sillä kustannuksella, 
että lapsi ei itse osaa arvioida enää ehkä muita paikkoja 
vaarallisiksi?

Punaisella kuvakkeella perhe on merkinnyt Asemakylässä 
sijaitsevan ”aivan hirveän rötiskön”. Kuvassa on parhaat 
päivänsä nähnyt rakennus. Kyseinen tarina on perheen 
tarinoista selkeästi kantaaottavin.

Pohdinta

Työn edetessä heräsi mieleeni monia kysymyksiä lasten 
osallistumisesta suunnitteluprosessiin. Maankäyttö- ja 
rakennuslakiin (MRL 1999, 1 §) on kirjattu: ”Tavoitteena 
on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden 
valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, 
asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen 
käsiteltävänä olevissa asioissa.”

Vieraillessamme koululla kertomassa tutkimuksesta 
oppilaat vaikuttivat innostuneilta ja kiinnostuneilta 
osallistumaan. Kuitenkin vain yksi 35 oppilaasta lähti 
mukaan tutkimukseen, mikä on 2,9 % tiedotteen 
saaneista. Oppilaiden vanhempia lisäksi muistutettiin 
Wilma -kanavan kautta. Olisi mielenkiintoista tietää, 
kuinka suuri osa oppilaista olisi halunnut osallistua, mutta 
ei saanut vanhempiensa suostumusta. Johtuvatko lasten 
osallistamisen haasteet nimenomaan lapsen vanhemman 
kiinnostumattomuudesta osallistumiseen? Tämä on 
yksi tapa, jolla vanhempi voi rajoittaa lastaan saamasta 
kokemuksia, vaikka niitä tarjotaan ja kiinnostusta löytyisi.

Lasten osallistamisen haasteet voivat liittyä myös heidän 
hankalaan saavutettavuuteen. Esimerkiksi nuoria ja nuoria 
aikuisia voidaan aktivoida sosiaalisen median avulla.

Lasten osallistuminen suunnitteluprosessiin on ollut 
tutkimuksessa täysin vapaaehtoista eikä sitä ole sidottu 
esimerkiksi pakollisiin koulutehtäviin. Tässä tärkeimpänä 
asiana on se, että osallistumisenhan tulee olla omaehtoista 
eikä siihen saa pakottaa tai painostaa. Toisaalta, jos 
tarinoiden kertominen olisi liittynyt esimerkiksi oppituntiin, 
olisi materiaalia kertynyt oletettavasti selkeästi enemmän. 
Tällaisessa menettelyssä vapaaehtoisuus on kuitenkin 
kyseenalaista.

Koska lapsilla on Mooren (1986) mukaan taipumus 
hakeutua paikkoihin, joihin heidän vanhemmillaan ei 
ole halua tulla, voi suunnittelussa jäädä lapsille tärkeitä 

paikkoja huomioimatta. Esimerkiksi suojeltujen lajien 
asuttamat metsät saattavat aiheuttaa suunnittelun 
kohteina kädenvääntöä, sillä osalliset arvottavat 
ympäristökysymykset eri tavalla. Jos esimerkiksi 
kiistelty metsä on alueen lapsille merkityksellinen, se 
saattaisi joillekin aikuisillekin olla sitä kautta tärkeämpi ja 
arvokkaampi, esimerkiksi lasten vanhemmille. Tällaiset 
paikat on mahdollista saada suunnittelijoiden tietoon 
lasten osallistuessa suunnitteluprosessiin.

Perheen luomia tarinoita ei kurssin sivustolla Internetissä 
ole kommentoitu. Vastaavan tyyppisiä muita tarinoita on 
kuitenkin kommentoitu. Perheen tallentamat tarinat olivat 
koko kommentointi ajan omalla tasollaan kartalla, jolloin 
kävi selvästi ilmi, että ne ovat lapsen ja hänen vanhemman 
tekemiä. Voiko siis olla, että lapsen kertomia näkemyksiä 
on aikuisen käyttäjän haastava kommentoida? Vai onko 
kyse puhtaasta sattumasta? Voihan myös olla, että lapsen 
näkökulmista ovat sivuston käyttäjät olleet kiinnostuneita, 
mutta niihin ei ole todennäköisesti aikuisella käyttäjällä 
ollut uskallusta ottaa kantaa.

Lasten osallistamiseen on syytä paneutua, jos 
suunnitteluprosessiin halutaan osallisia kaikista ikäluokista. 
Yleisötilaisuuksissa ei Simon kuntasuunnittelun kurssilla 
ollut lapsia, eikä lapsia tai nuoria kuulunut myöskään 
seurantaryhmään. Lasten osallistaminen on haastavaa, 
mutta saadut näkökulmat aitoja ja suunnittelun kannalta 
olennaisia.
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SIMO – KERRO TARINA



Hei sinä koululainen! Kerro meille mikä on mielestäsi parasta ja pahinta Simossa.

Mikä on mielestäsi paras paikka Simossa? Entä pahin? Missä on mukava liikkua ja viettää vapaa-aikaa? Kerro tai kuvaa 
meille näkemyksesi! Pääset mukaan kokeiluun, jos myös muu perheesi osallistuu. Osallistuville perheille annetaan käyttöön 
KerroTarina -kännykkäsovellus, jolla voi tehdä paikkaan liittyvän kuvan tai kertomuksen esimerkiksi ulkoillessa.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, tietojenkäsittelytieteiden laitos ja Simon kunta tekevät yhteistyötä osallistuvan 
maankäytön suunnittelun puitteissa. Vuonna 2010 toteutettavassa KUNTIS-kokeilussa laaditaan vaihtoehtoisia 
ideasuunnitelmia sekä lopputuloksena alueen maankäytön strateginen kehityskuva. Suunnittelussa myös nuorten 
kuntalaisten mielipide on tärkeä.

Puhelimet sovelluksineen lainataan perheille keskiviikkona 1.9.2010 kello 18.00 Simon koululla, jolloin myös opastetaan 
niiden käyttö. Palautetilaisuus ja kännyköiden palautus on maanantaina 6.9.2010 kello 18.00 samassa paikassa.

Voit pyytää aikuista perheenjäsentä ilmoittamaan perheenne mukaan tiistaihin 31.8.2010 mennessä soittamalla alla olevaan 
numeroon. Kokeilun nettisivuihin kannattaa käydä tutustumassa etukäteen osoitteessa www.simo.oulu.fi. Sitä kautta voitte 
jättää perheen kanssa kommentteja jo etukäteen, tai jos ette pääse paikalle keskiviikkona 1.9.2010.

Ystävällisin terveisin,

Tiina Huotari
0400 774602
tiinalai@paju.oulu.fi
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Hei koululaisten kotiväki! Kerro meille yhdessä lapsesi kanssa mikä on mielestänne parasta ja pahinta Simossa.

Etsimme 10–12 -vuotiaita simolaisia perheineen kertomaan meille asuinkunnastaan. Ideana on kuvata sekä kertoa tarinoita 
parhaista ja pahimmista paikoista. Lisäksi voi näyttää missä on mukava liikkua ja viettää vapaa-aikaa. Osallistuville perheille 
annetaan käyttöön KerroTarina -kännykkäsovellus, jolla voi tehdä paikkaan liittyvän kuvan tai kertomuksen esimerkiksi 
ulkoillessa. Osallistua voi yhdessä koko perheen kanssa. Myös lasten sisarukset voivat halutessaan osallistua.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, tietojenkäsittelytieteiden laitos ja Simon kunta tekevät yhteistyötä osallistuvan 
maankäytön suunnittelun puitteissa. Suomen Akatemian rahoittaman PUDAS-hankkeen puitteissa pyritään kehittämään 
uusia osallistumista ja suunnittelua tukevia teknologioita. Vuonna 2010 toteutettavassa KUNTIS-kokeilussa laaditaan 
vaihtoehtoisia ideasuunnitelmia sekä lopputuloksena alueen maankäytön strateginen kehityskuva.

Suunnittelun tueksi on tärkeä saada eri-ikäisten osallisten mielipide kuuluviin. Nyt kaivataan erityisesti lasten näkemyksiä 
kotikunnastaan ja juuri heille tärkeistä paikoista. Vanhempien toivotaan kertovan myös oma näkemyksensä.

Puhelimet sovelluksineen lainataan perheiden käyttöön keskiviikkona 1.9.2010 kello 18.00 Simon koululla, jolloin myös 
opastetaan niiden käyttö. Puhelinten mukana jaetaan myös kirjalliset ohjeet Kerro Tarina -sovelluksen käytöstä, ja lisäksi 
viikonlopun aikana on mahdollista saada apua puhelimitse mahdollisiin ongelmiin. Palautetilaisuus ja kännyköiden palautus 
on maanantaina 6.9.2010 kello 18.00 Simon koululla.

Mukaan voi ilmoittautua ja lisätietoja kysyä tiistaihin 31.8.2010 mennessä soittamalla alla olevaan numeroon tai sähköpostitse. 
Kokeilun nettisivuihin kannattaa käydä tutustumassa etukäteen osoitteessa www.simo.oulu.fi. Samalle sivustolle ilmestyvät 
kyseisillä kännyköillä kuvatut tai tarinoihin liitetyt paikat. Sivuston kautta voitte jättää perheen kanssa kommentteja jo 
etukäteen, tai jos ette pääse paikalle keskiviikkona 1.9.2010.

Ystävällisin terveisin,

Tiina Huotari
0400 774602
tiinalai@paju.oulu.fi
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KERRO TARINA
APUKYSYMYKSIÄ

Osallistumisessa ideana on kiertää yhdessä tai yksin Simossa merkiten puhelimeen haluttuja paikkoja. Erityisen tärkeää 
on, että jokainen osallistuja kertoo omakohtaisen näkemyksensä juuri itselleen tärkeistä paikoista. Vaikka paikkojen 
merkitseminen tapahtuisikin esimerkiksi koko perheen voimin, voi kukin merkitä eri paikkoja tai kokea saman paikan 
erilaisena.

Seuraavat kysymykset ovat tehtävän tueksi. Niihin ei ole kaikkiin pakko keksiä paikkaa, vaan ne ovat ideoita millaisia 
paikkoja voi merkitä.

Hyvä paikka?
Ikävä paikka?
Paikka, jossa viettää vapaa-aikaa?
Paikka, jossa liikkua?
Paikka, jossa tavata kavereita?
Kehitettävä paikka?
Vaarallinen paikka?
Pelottava paikka?
Kaunis paikka?
Rentouttava paikka?

Tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä voitte kääntyä Antti Juustilan / 040 7204408 puoleen. Lisätietoja voitte kysyä myös 
Tiina Huotarilta / 044 774602. Autamme teitä mielellämme!

Suuri kiitos osallistumisesta ja mielenkiinnosta!
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Maisema-analyysit
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Simon maankäytön kehittämissuunnitelman planssit
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